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Још 2.346 метара новог водовода
настављени радови 

на реконструкцији водоводне мреже у чоки
Уговор о трећој етапи реконструкције водоводне мреже у Чоки 

потписали су председник општине Чока Ференц балаж и директорка 
„Потиских водовода“ из Хоргоша Весна Маркотић, који ће бити извођачи 
радова са подизвођачем ЈКП „Чока“. 

– У трећој фази реконструкције водо-
водне мреже у Чоки нездраве азбестно
-цементне цеви замениће се у улицама 
Бориса Кидрича, Палих бораца и Брат-
ства и јединства у укупној дужини од 
2.346 метара, а замениће се и кућни при-
кључци. Пројектна вредност радова из-
носила је 17.320.000 динара, а најбољи 
понуђач је био нешто испод ње. Сред-
ства обезбеђују Покрајински секретари-
јат за пољопривреду у износу од 9,3 ми-
лиона динара, а преостали део Локална 
самоуправа, – изјавио је Ференц Балаж. 

Радови су почели, а рок за завршетак 
је 80 дана. Замењује се главни вод, а 
прикључке за домаћинства и овога пута 
ће замењивати радници ЈКП „Чока“ као 
подизвођачи радова. 

– Ово је добра пракса, која је започета 
приликом извођења прве фазе радова, јер ће и предузеће чији 
је оснивач општина имати могућност за додатну зараду, – додао 
је председник Балаж наглашавајући добру сарадњу Општине и 
Месне заједнице Чока, која је већ имала урађени пројекат, са ко-
јим се конкурисало код Покрајинског секретаријата за средства. 

Балаж је изјавио да предстоји и четврта фаза реконструкције 
водоводне мреже, за шта такође постоји могућност да се добију 
средства од Покрајинске владе, јер се располаже са комплет-
ном документацијом. 

– Реч је о већем износу и обимнијим радовима који су за нас 
приоритетни у наредној години, – изјавио је Балаж. 

Директорка „Потиских водовода“ Весна Маркотић похвалила 
је Општину Чока, јер како је изјавила ретко која општина ове 
величине је толико друштвено одговорна када је у питању водо-
снабдевање. 

– Много веће општине знатно мање средстава издвајају за 
ове намене, а разлог томе је и у чињеници да су у Месној за-
једници Чока припремљени пројекти и потребна документација 
за конкурисање за средства, што оне немају. Мало које место 
као Чока већ има урађену комплетну канализациону мрежу, а 
трећом фазом ће око 70 % водоводне мреже бити реконструи-
сано, што је огроман корак, – изјавила је директорка „Потиских 
водовода“. Н. Колунџија

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán
A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését 

Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le
Szeptember közepén a csókai községhá-

zán Balázs Ferenc községi elnök és Vesna 
Markotić vízügyi mérnök, a Horgosi Vízmű-

vek igazgatója aláírta a 
szerződést Csóka vízve-
zeték-hálózata rekonst-
rukciójának folytatásá-
ról. Az építkezést felü-
gyelő szerv kiválasztása 
után, már a jövő héten 
megkezdődnek a mun-
kálatok a harmadik fá-
zisban, azaz folytatják 
az utcai ivóvízvezeté-
kek cseréjét. A harma-
dik fázis felöleli a Boris 
Kidrič, az Elesett har-
cosok és a Testvériség 
Egység utcákat. Ebben a 

három utcában összesen 2346 m fővezeték cse-
réjét végzik el. Az előzetes számítások szerint 
a beruházás értéke 17,3 millió dinár, ekkora 
összegre írták ki a közbeszerzési pályázatot, 
amelyre két cég jelentkezett. A Horgosi Víz-
művek ezúttal is a legkedvezőbb ajánlattal ruk-
kolt elő, így ez a vállalat nyerte el a munkát, 
amelynek a befejezésére 80 nap áll a rendel-
kezésükre. Amennyiben nem lesznek nagyobb 
fennakadások, hosszantartó esőzések, még a tél 
beállta előtt befejezik a földmunkákat.

A költségek nagyobb részét a tartományi 
mezőgazdasági titkárság állja, 9,3 millió dinár 
összegben, a fennmaradó részt, mintegy nyolc 
millió dinárt a községi költségvetésből biztosít-
ja az önkormányzat. Meg kell említeni a csókai 
helyi közösséget is, amely az elmúlt években 
különböző források, a helyi járulék eszközei-
nek stb. felhasználásával elkészítette a vízve-

zeték-hálózat felújításának a 
szakmai terveit. A kész tervdo-
kumentáció alapján pályázha-
tott az önkormányzat támoga-
tásáért a tartományi mezőgaz-
dasági titkárságnál. 

A munkálatok kivitelezője a 
korábbi két fázis kiépítéséhez 
hasonlóan a Csókai Kommu-
nális Közvállalatot alkalmazza 
alvállalkozóként. A vezeték-
csere keretében a fogyasztók 
új vízórát is kapnak, ezeknek 
a beszerelését és a polgárok 
rákapcsolását a fővezetékre a 
kommunális vállalat dolgozói 
végzik el. Helyreállítják a cső-
vezeték lefektetése alkalmával 
felbontásra kerülő kapubejáró-
kat és járdaszakaszokat is.

GJ

A községi elnök vendégei voltak az óvodások
Október 5-én, a gyermekhét első napján gyermekzsivajtól volt hangos a csó-

kai önkormányzat épülete, ugyanis a Szivárvány óvoda végzős csoportosai lá-
togatást tettek a polgármesternél . 

Balázs Ferenc, Csóka község elnöke irodájában fogadta az apróságokat, kik 
érdeklődve hallgatták, hogy mi a polgármester munkaköre, feladata. Kiderült 
számukra, hogy milyen sok fontos döntés születik ebben az épületben, mely az 
ő életükre is hatással van. A polgármester bácsi elmondta, hogy az ő legfon-
tosabb feladata, hogy szebbé és jobbá tegye az emberek életét, ezért meg kell 
hallgatnia azok panaszait, óhajait is. A gyerekek ezen felbuzdulva maguk is ki-
fejezték vágyaikat, melyek természetesen szinte kivétel nélkül mind a játékhoz 
kapcsolódtak: legyen sok-sok hinta a játszótereken, hiszen abból sosem elég. 

Folytatás a 2. oldalon

Забавиштанци у гостима 
код председника општине

Најстарија група вртића „Дуга“ посетила је у оквиру Дечје недеље 5. ок-
тобра председника општине. Ференц Балаж примио је малишане у сво-
јој канцеларији. Деца су пажљиво слушала о томе шта су задаци и посао 
председника. Сазнала су колико се важних одлука доноси у овој згради. 
Председник им је рекао како је његов најважнији задатак да људима учини 
живот лепшим и бољим, те мора саслушати њихове проблеме, захтеве. 
Деца су, охрабрена, исказала своје жеље, које се без изузетка односе на 
игру. Да буде много љуљашки на игралишту, њих никада није доста.

Наставак на 2. страни

Потписивање уговора – Весна Маркотић и Ференц Балаж
A munkálatokról szóló szerződés aláírása

Foto Nelli
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промене 
у руководству 
средње школе

На почетку још једне школске године, у другој 
половини септембра, дошло је до значајних 
промена у Хемијско-прехрамбеној средњој школи. 
На састанку Школског одбора усвојена је оставка 
досадашњег директора Тибора Терека и на место 
вршиоца дужности директора постављен је бата 
Јожеф.

„Мој основни задатак је да за шест месеци рас-
пишем конкурс за место директора и да школска го-
дина почне несметано. Важно је и да буде довољан 
број наставника, да све иде својим током и функци-
онише на најбољи могући начин. Такође, желим да 
остваримо добру сарадњу са осталим школама. У 

плану нам је отварање но-
вих смерова: козметички 
техничар и лабораториј-
ски техничар, за које је већ 
урађен елаборат и добије-
на је сагласност општине“, 
нагласио је в.д. директора 
Бата Јожеф.

Művelődési, sport- és gasztronómiai rendezvények
a falunapon

Falunap és iskolaünnepTiszaszentmiklóson – 150 éve született TihormirOstojić
Tiszaszentmiklóson szeptember 17-én tartot-

ták meg a falunapot, majd 19-én, hétfőn az isko-
la napját, a falu és az általános iskola névadójá-
nak Dr. Tihormir Ostojić szerb író és akadémi-
kus születésének 150. évfordulója alkalmából. 
Gazdag háromnyelvű, szerb, magyar és lengyel 
nyelven folyó művelődési programmal rukkol-
tak elő a helybeli művelődési egyesületek és az 
iskola diákjai.

A bánáti kis falu lakossága számos program 
közül választhatott a hét végén. Idén is meg-
szervezték a birkapörköltfőző versenyt, amelyet 
a padéi helyi közösség csapatában serénykedő 
Nagy Tibor főzött. A második helyet a Kisbírók 
csapata érdemelte ki Đurđina Grbin irányítása 
mellett. A harmadik legfinomabb birkapörköltet 
a tiszaszentmiklósi Tihomir Ostojić Művelődési 
Egyesület készítette Slavica Posarac szakácsnő 
vezérletével. A szépszámú közönség jól szórako-
zott a kötélhúzók versenyén, a férfiak mezőnyé-
ben a legrátermettebb gárdát a helybeli vadász-
egyesület állította ki, második a kézilabdaklub 
csapata, a hódegyházi helyi közösség csapata a 
harmadik helyen végzett. A nők is erődemonst-
rációt tartottak, a helybeli művelődési egye-
sület kötélhúzó menyecskéi vitték el a pálmát, 
második a helybeli lengyel Visla Művelődési 
Egyesület, míg a harmadik díjat a Dunja és fiai 
nevű csoport kapta. Karnyomásban Branislav 
Stanković nem talált legyőzőre.

A falunapi ünnepségsorozat tulajdonképpen 
már pénteken este kezdetét vette, a helybeli mű-
velődési egyesületek léptek fel az Ifjúsági Ott-
honban. Vasárnap sporteseményekkel folytató-
dott a program az asztalitenisz edzőteremben, a 
kézilabdapályán és a futballpályán. Hétfőn dél-
előtt a pravoszláv templomban liturgián emlékez-
tek meg Tihomir Ostojićról. Ezt követően a falu 
ismert szülöttjének életét bemutató kiállítás nyílt, 

valamint a képzőművészek és az isko-
la diákjainak a hagyományos augusztusi 
művésztelepen készült alkotásaiból mu-
tattak be válogatást. 

A kiállítást Radomir Brkušanin fes-
tő, Vass Sarolta magyartanárnő és Igor 
Smiljanić szobrász, a nyári alkotótábor 
vezetői nyitották meg. A diákok szá-
mára immár tíz éve szerveznek tábort 
a nyári szünidőben. Idén augusztusban 
öt-öt szerb és magyar tehetséges diákot 
hívtak meg az iskolában megtartott tá-
borba. Nem hagyományos technikával 
dolgoztak, szénrajzokat és 

mozaikokat készítettek, vesszőből 
pedig állatfigurákat, krokodilt, tek-
nősbékát alkottak. 

A megnyitó után dr. Đorđe 
Đurić, az újvidéki Szerb Matica fő-
titkára beszélt Tihomir Ostojićról, 
kiemelve Tiszaszentmiklós szülötté-
nek a Szerb Maticában a múlt szá-
zad első felében kifejtett széleskörű 
munkásságát. 

Az iskola tornatermében megnyílt 
kiállítás alkalmából Antonije Cicmil 
igazgató köszöntötte a vendégeket, Balázs 
Ferenc polgármestert és a községi önkormányzat 
valamit pravoszláv, a katolikus és az evangélikus 
egyházak képviselőit. Az iskolanapot megtisztelte 
jelenlétével Pavel Sokolovski, Lengyelország 
belgrádi konzulátusának konzulja.

Az Ifjúsági Otthonban délben ünnepi műsor-
ral zárult a háromnapos falunapi színes program 
és iskolanap. GJ
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Vezetőváltás 
a középiskolában

Szeptember második felében jelentős válto-
zás történt a csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari 
Középiskolában. Az iskola igazgatóbizottsága 
elfogadta az eddigi igazgató, Török Tibor lemon-
dását, és kinevezte Bata Józsefet megbízott igaz-
gatónak.

‒ Egyik feladatom az, hogy az elkövetkező 
hat hónapban kiírjam a pályázatot az új igazgató megválasztására. 
Nagyon fontos, hogy a tanítás rendben menjen, hogy legyenek megfelelő 
tanáraink, ne legyen semmilyen fennakadás a munkánkban. Szeretnék jó 
kapcsolatokat kiépíteni több iskolával. Terveinkben szerepel kozmetikai 
technikus és laboratóriumi technikus szak megnyitása, erre már készen 
van a tervdokumentáció, és a község is támogatja törekvésünket ‒ mondta 
Bata József megbízott igazgató.

културна, спортска и гастрономска 
дешавања

Дан села и Дан школе у остојићеву – 150-годишњица рођења 
др тихомира остојића

Дан села обележен је у Остоји-
ћеву 17. септембра, а у понедељак 
19. септембра Дан школе, у част 
150-годишњице рођења др Тихоми-
ра Остојића, писца и академика, по 
коме село и школа носе име. Богат 
програм, који је текао на три јези-
ка, српском, мађарском и пољском, 
приредила су локална удружења и 
ђаци основне школе.

Становници овог малог банатског 
села су за викенд могли да бирају 
између бројних дешавања. Органи-
зовано је кување овчијег перкелта. 
Тибор Нађ је био на челу најуспе-
шније екипе Месне заједнице Па-
деј. Друго место је освојила екипа 
„Добошари“ на челу са Ђурђином 
Грбин. Трећи најукуснији перкелт 
скувала је екипа КУД „Др Тихомир 
Остојић“ коју је предводила Слави-
ца Пошарац.

Гледаоци су се забавили 
гледајући надвлачење конопца, 
где је најбоља била екипа ловачког 
удружења, друга је била екипа 
рукометног клуба, а трећа екипа 
Месне заједнице Јазово. Жене 
су такође одмериле снагу, те је 
најуспешнија била екипа културног 
друштва, друга је била екипа 

„Висла“, а трећа екипа „Dujnja és 
fiai“. Браниславу Станковићу није 
било равног у обарању руку.

Прослава Дана села почела је 
већ у петак увече, када су локална 
културно-уметничка друштва насту-
пила у Дому омладине. Спортски 
догађаји обележили су недељу, сто-
ни тенис, рукомет и фудбал.

У понедељак преподне одржана 
је литургија у част Тихомира Осто-
јића у православној цркви. Затим 
је отворена изложба о знаменитим 
личностима овог места, као и изло-
жба дечјих радова насталих у окви-
ру ликовне колоније. Изложбу су 
отворили сликар Радомир Бркуша-
нин, професорица мађарског језика 
Шаролта Ваш и вајар Игор Смиља-
нић. Већ десету годину организују 
за децу ликовни камп током лета. 
Ове године је десет изабраних уче-
ника учествовало. Радили су друга-
чијим техникама, те су тако настали 
цртежи, мозаици, фигурице животи-
ња, крокодили, корњаче.

Након отварања је др Ђорђе 
Ђурић, генерални секретар Мати-
це српске, говорио о др Тихомиру 
Остојићу, истичући широк спектар 
његовог рада у Матици. Присутни-
ма се обратио антоније Цицмил, 
директор школе, поздравио госте, 
председника општине Ференца ба-
лажа и представнике православне, 
католичке и евангелистичке цркве-
не општине. Свечаности је прису-
ствовао и павел Соколовски, кон-
зул конзулата Републике Пољске у 
Београду.

У сали Омладинског дома је 
свечаним програмом завршена 
тродневна прослава Дана села и 
Дана школе.

Г.Ј.

Csóka községben folyamatban vannak a közmunkák
A Csóka község által kiírt nyilvános felhí-

vás alapján, amely Csóka községben 2015-
ben a közmunkák lefolytatásának megszer-
vezésére vonatkozik, a csókai Moba Polgárok 
Egyesületét, Csóka község Építkezési Igazga-
tóságával közösen bízták meg a közmunkák 
kivitelezésére. 

A pályázat útján biztosított eszközöknek kö-
szönve a Moba PE 15 dolgozót szerződtetett 
négy hónapos időtartamra. A koordinátoron 
kívül ezek a dolgozók a kommunális létesítmé-
nyek, köz- és zöldterületek karbantartási teen-
dőinek végzésére lettek foglalkoztatva. Csóka 
község Építkezési Igazgatósága -KV igazga-

tója, Boris Ilić elmondta, hogy a közmunkák 
többszörösen hasznosak. 

– Amellett, hogy az embereknek munkát 
adunk, a polgárok számára közvetlen eredmé-
nye van az infrastrukturális tervek megvalósí-
tásának, melyeket évtizedek óta elhanyagoltak, 
ezek pedig a csapadékelvezető árkok rendezé-
se – mondta a KV igazgatója, majd hozzátette 
még, hogy a csapadékelvezető árkok rendezése 
a közmunkákban elsőbbséget élvez.

Jelenleg Csóka község majdnem minden te-
lepülésén végeznek közmunkát, a dolgozóknak 
pedig biztosították a biztonságos munkavégzés-
hez szükséges felszerelést is. D. Grbin

A községi elnök vendégei voltak
az óvodások 

Folytatás az 1. oldalról
A gyerekeket szörppel, süteménnyel vendégelték meg, majd a 

polgármester végigkalauzolta őket az önkormányzat épületében 
található ügyintéző irodákba, a házasságkötő terembe, és lehetőségük 
volt megismerkedni az ott dolgozókkal is. 

– Ritkán tölti meg irodámat ennyi apró emberke. Igazi felüdülés volt 
a velük való találkozás, úgy is mondhatnám: bearanyozták a napomat 

– mondta a látogatás kap-
csán Balázs Ferenc polgár-
mester. – Jó volt látni és 
hallgatni a gyerekek őszin-
teségét, ahogyan minden 
fenntartás nélkül tették 
fel kérdéseiket és fejezték 
ki ötleteiket, vágyaikat. 
Ilyenkor szembesül az em-
ber igazán, hogy mekkora 
kincs van azok kezében, 
akik a gyerekekkel foglal-
koznak, nevelik és oktatják 
őket. Á.O.

Забавиштанци
у гостима

код председника
општине

Наставак са 1. стране
Децу су почастили сокићима, колачима, те 

их је председник спровео кроз зграду Локалне 
самоуправе, канцеларије, где су се упознала 
са запосленима.

– Ретко ми је канцела-
рија пуна малишана. Су-
срет са њима био је право 
освежење, могу рећи да су 
ми улепшали дан, – рекао 
је Ференц Балаж. – Толико 
је лепо видети и чути дечју 
искреност, како без устру-
чавања постављају пита-
ња, исказују своје идеје, 
жеље. Тада човек постане 
свестан какво благо имају 
у рукама они који се баве 
децом, који их васпитавају 
и уче. А.О. Foto Nelli

Бата Јожеф
Bata József
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У току спровођење јавних радова у општини чока
Удружење грађана „Моба“ из Чоке, у парт-

нерству са ЈП Дирекцијом за изградњу општи-
не Чока, на основу Јавног позива за органи-
зовање спровођења јавних радова у општини 
Чока у 2015. години, који је расписала Општина 
Чока, изабрана је за извођење јавног рада.

Захваљујући средствима обезбеђеним пре-
ко конкурса, УГ „Моба“ ангажовала је 15 рад-
ника са територије општине Чока на период од 
четири месеца. Осим координатора, остали за-
послени ангажовани су на позицији Извршилац 
на пословима одржавања комуналних објека-
та, јавних и зелених површина.

Према речима директора ЈП Дирекције за 
изградњу општине Чока Бориса Илића јавни 
радови имају вишеструку корист. 

– Поред тога што запошљавамо људе имамо 
и директан резултат за грађане, у смислу реша-
вања инфраструктурних пројеката, који се нису 
решавали деценијама и није им се придавао 
велики значај, а то је уређење атмосферских 
канала, – рекао је директор ЈП Дирекције за из-
градњу општине Чока и додао да ће уређење 
атмосферских канала остати приоритет јавних 
радова докле год је могуће спроводити их.

Јавни радови тренутно се спроводе у скоро 
свим местима општине Чока, а запосленима је 
обезбеђена и опрема за безбедно обављање 
послова. Д. Грбин

Уклоњене гране које су изазивале 
нестанке струје у чоки

ЈП Дирекција за изградњу Чоке је 
на молбу Електродистрибуције Субо-
тица, погон Сента, у петак, 3. октобра 
извршило уклањање грана у Сенћан-
ској улици у Чоки. Наиме, ове гране 
су дотицале проводнике електричне 
енергије, те је због тога долазило 
до краткотрајних нестанака струје у 
Чоки у протеклом периоду.

Осим уклањања грана, Дирекција 
за изградњу наше општине је у сеп-
тембру месецу обавила и редовно 
озелењавање и уређивање јавних 
површина у Чоки, затрпавањe рупа 
и нивелацију терена у Старом парку, 
а на молбу и потребе суграђана по-
стављене су и нове клупе на јавним 
површинама у блоковима зграда и 
испред јавних објеката. И. Кертес

Eltávolították az ágakat, melyek 
az áramkimaradásokat okozták Csókán

Csóka község Építkezési Igazgatósága – KV, a szabadkai Áramel-
osztó zentai üzemrészlegének kérésére október 3-án, pénteken Csókán, 
a Zentai utcában eltávolította az ágakat, melyek elérték a villanyvezeté-
ket és a rövid áramkimaradásokat okozták.

Az ágak eltávolításán kí-
vül az Építkezési Igazgató-
ság szeptemberben elvégezte 
a közterületek rendezését és 
zöldesítését Csókán, a lyukak 
betömését és a terület nivellá-
lását a Régi parkban, valamint 
a polgárok szükségleteire a 
közterületeken, a lakótömbök 
körül és a létesítmények előtt 
új padokat is helyeztek el.

Уређење зелених површина
у блоку 11

ЈП Дирекција за изградњу општине Чока тренутно 
ради на уређењу зелене површине у Блоку 11, што 
подразумева нивелисање терена и постављање 
заштитних бетонских елемената на месту где су били 
стари стубови. Како је директор ЈП Дирекције за 
изградњу општине Чока Борис Илић објаснио радови 
су започети по налогу комуналног инспектора из 
Општине Чока. 

– Циљ је да се зелена површина приведе намени, 
односно да се не користи као паркинг простор, већ за 
опуштање станара околних зграда. Иако је уређење 
блока рађено по налогу комуналног инспектора, 
евидентна је потреба да се крене са уређењем и осталих 
блокова зграда у Чоки, што ће и бити реализовано у 
наредном периоду, – рекао је директор Дирекције.

Завршетак радова на уређењу зелених површина у 
Блоку 11 планиран је до 10. октобра. Д. Грбин

Смањење буџета
Мера не утиче на велика улагања – тржни центар још 

увек „прогања“
На XXVII Седници Скупштине Оп-

штине (СО) Чока одржаној у среду 
одлучивано је о рационализацији бу-
џета. Планирани полугодишњи при-
ходи реализовани су 32%, због чега 
је неопходно смањење трошкова. 
Планираних 502 милиона динара из 
сопствених прихода биће мањи за 67 
милиона динара. На основу тога је 
Локална самоуправа упутила захтев 
свим установама, јавним предузећи-
ма, које финансира, да за 20% сма-
ње трошкове. Како је Ференц Балаж 
рекао, са свим установама су разма-
тране могућности штедње. У Чоки се 
пре свега штеди на администрацији, 
сва јавна предузећа су приморана на 
штедњу. У случају комуналног преду-
зећа начињен је изузетак ради очува-
ња квалитета пружања услуга.

На планирана велика улагања, ас-
фалтирање улица, обнављање водо-
вода, неће утицати мере штедње, јер 
су предвиђена средства већим делом 
из покрајинског фонда, већи инвести-
циони фондови финансирају радове. 
Наставља се и са мањим улагањима, 
као што је изградња капеле на падеј-
ском православном гробљу. Преду-
слов реализације је да се среди до-
кументација, што је започела Месна 
заједница, односно да се регулише 
финансијски план. Чим документација 

буде сређена, Општина ће подржати 
изградњу капеле, која је већ одавно 
неопходна селу. Слична је ситуација 
са недовршеним радовима на право-
славној цркви у Чоки, односно са об-
новом торња на православној цркви у 
Санаду. Локална самоуправа не жели 
да остави иза себе недовршене по-
слове до краја свог мандата. Труди 
се да подједнако пружа подршку свим 
месним заједницама и онима у којима 
није уведено плаћање самодоприноса.

Док се Локална самоуправа труди 
да уштеди сваки динар, појављују се 
неочекивани издаци. На основу судске 
одлуке 4 милиона динара је требало 
исплатити „Temporex“-у који није био 
спреман на сопразум ван суда, због 
прекинутих радова на изградњи тржног 
центра, који су проузроковали губитак. 

Као што је познато, 1990-тих година, 
општинско руководство неодговорно 
се упустило у мегаломанску градњу. 
Тржни центар, који је толико најављи-
ван, никада није завршен. Нажалост, 
Локална самоуправа и даље је у оба-
вези да надокнади губитак инвести-
торима. Још један дуг је на чекању, 
наиме некадашње новокнежевачко 
предузеће „Тиса“ је купило пословни 
простор у фантомском тржном центру, 
чију цену траже назад са каматом.

Г.Ј.

Le kellett faragni a költségvetést
A nagyberuházásokat nem érinti az intézkedés – Még mindig kísért 

a bevásárlóközpont
A csókai községi képviselő-testület szerdai, 

sorrendben XXVII. ülésén a költségvetés kar-
csúsításáról döntött. Félévkor a község terve-
zett bevételei 32 százalékban teljesültek, ami 
miatt le kell faragni a kiadásokból. A község 
502 millió dinárra tervezett idei (saját) bevé-
tele várhatóan mintegy 67 millió dinárral lesz 
kisebb. Az új adatok tükrében az önkormány-
zat minden költségvetési forrásokra támasz-
kodó intézményt, közvállalatot felszólított, 
hogy húsz százalékkal vegye vissza a kiadá-
sait. Amint azt Balázs Ferenc elmondta, min-
den községi pénzfelhasználóval külön-külön 
tárgyaltak a takarékoskodási lehetőségekről. 
Elsősorban az adminisztráción spórolnak Csó-
kán, minden közintézmény és a szakszolgála-
tok is takarékosságra kényszerülnek. A köz-
művállalat esetében kivételt tettek a szolgál-
tatások minőségének a megőrzése érdekében. 

A község tervezett nagyléptékű beruházá-
sait, az utcák aszfaltozását, a vízvezetékek 
cseréjét nem érintik a pénzügyi megszorítá-
sok, mivel legnagyobb részben tartományi 
pénzekből, a nagyberuházási alapból finan-
szírozzák a kivitelezési munkálatokat. A ki-
sebb beruházások is folytatódhatnak, például 
a padéi pravoszláv temetőben a halottasház 
építése, de ennek előfeltétele, hogy a helyi 
közösség által elkezdett beruházás terv-doku-
mentációját és a pénzügyi konstrukciót tisztá-

ba kell tenni. Amint összeáll a dokumentáció, 
a község támogatja a halottasház mielőbbi 
befejezését, amire már régóta szüksége van a 
falunak. Hasonló a helyzet a csókai befejezet-
len pravoszláv templommal és szanádi pravo-
szláv templom felújításra váró tornyával is. 
A jelenlegi önkormányzat a mandátuma vé-
géig nem szeretne elvarratlan szálakat hagyni 
maga után. Az önkormányzat igyekszik a he-
lyi közösségeket egyformán támogatni, azo-
kat is, amelyekben nem sikerült bevezetni a 
helyi hozzájárulást.

Miközben az önkormányzat igyekszik min-
den dinárt megspórolni, nem várt kiadásokra 
kényszerül. A bíróság döntése alapján 4 millió 
dinárt kellett kifizetni a Temporexnek – amely 
nem volt hajlandó peren kívüli egyezségre a 
községgel – a félbeszakadt bevásárlóközpont 
építése miatt elszenvedett károkért. Mint is-
meretes, az 1990-es években, akkori községi 
vezetés felelőtlenül belevágott egy megalo-
mániás építésbe. A nagy garral beharangozott 
bevásárlóközpont azonban sohasem készült 
el. Sajnos a beruházás hitelezőit az önkor-
mányzat kénytelen kártalanítani. Még egy 
adósság vár rendezésre, a fantom bevásár-
lóközpontban a törökkanizsai egykori Tisza 
kereskedelmi vállalat is vásárolt üzlethelyi-
séget, ennek az árát kérik vissza kamatostul. 

GJ

отпад се изнова
и изнова пали

Чоканским ватрогасцима ре-
довно задаје посао депонија 
која се налази на периферији 
града. За викенд се под утица-
јем јужног ветра опет разгорела 
гомила отпада која непрекидно 
тиња. Непријатан дим је захва-
тио један део Чоке. Ватра се по-
себно разгори када булдожери 
претуре комунални отпад. Током 
летњих врућина су недељно гаси-
ли пожар, који је готово немогуће 
потпуно угасити. Паљење ватре 
узрокују и лешинари који чепркају 
по депонији.                              Г.Ј.

Újra és újra felgyullad a szemét

Подела опреме за рад

A csókai tűzoltóknak rendszeresen ad 
munkát a település határában, a feketetói 
út mentén elterülő folyamatosan füstölgő 
szeméttelep. A hét végén a déli szél hatására 
újból lángra lobbant a folyamatosan parázsló 
szeméthalmaz. A bűzlő füst elárasztotta Csóka 
egy részét. Különösen akkor éled fel a tűz, 
amikor buldózerrel letúrják a felhalmozódott 
kommunális hulladékot. A megbolygatott 
szemétben felélednek, levegőhöz jutnak a 
tűzfészkek. A nyári hőség idején szinte hetente 
locsolták az összetömörített hol jobban, 
hol kevésbé füstölgő depóniát, amit már 
lehetetlen végleg eloltani. Az újabb tűzfészkek 
kialakuláshoz hozzájárulnak a guberálók is, 
akik rendszeresen turkálnak a hulladékban, és 
közben tüzet gyújtanak.                                  GJ
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невоље чокана у снабдевању 
електричном енергијом

За краткотрајне нестанке струје криви чворци и грлице
За краткотрајне нестанке струје током целог лета, који су 

проузроковали кварове на многим електричним и електрон-
ским уређајима житељима Чоке, криве су птице, – незванично 
кажу радници ЕПС-а из Сенте. Према њиховим речима честе 
дневне нестанке струје у трајању мање од једне секунде, који 
су погубни за све електричне уређаје, изазивају чворци и грли-
це који се у великом броју скупљају на жицама високонапонске 
мреже које пролазе кроз винограде и њиве са сунцокретом. 

– Када их неко уплаши и велика јата у јед-
ном моменту одлете са жица ,опуштених због 
велике врућине, долази до њиховог контакта, 
па осигурачи аутоматски региструју „квар“ и 
искључују струју. Како тај „квар“ кратко траје, 
аутоматски се враћа струја, 
– објашњава радник електро-
дистрибуције, који из разу-
мљивих разлога не жели да 
му се објави име у новинама. 
Он додаје да и поред свих 
обећања руководилаца ЕП-
С-а дата на велики број жал-
би представницима Локалне 
самоуправе у Чоки и при-
вредницима, који такође због 
овога имају великих пробле-
ма и штете, до оваквих крат-
котрајних прекида долазиће 
све док се не оберу виногради и оврши сун-
цокрет, па се птице преселе на другу локацију. 

– Решење је и да се у овим деловима ата-
ра поставе подземни каблови, али то је велика 
инвестиција, за коју се нема новца, – додаје 
радник Електропривреде Србије из Сенте.

Н. Колунџија

Kellemetlenségek az áramellátásban Csókán
A rövid áramkimaradások a seregélyek és a gerlék miatt vannak

A nyár folyamán létrejött áram-kimaradásokért, melyek a csókaiak számos 
elektromos berendezésén okoztak meghibásodást, a madarak a bűnösek – jelen-

tették ki nem hivatalosan a SZVG zentai részlegének 
dolgozói. Elmondásuk szerint a naponta többszöri, 
egy másodpercnél rövidebb ideig tartó áram-kima-
radásokat, melyek minden elektromos berendezésre 
károsan hatnak, a seregélyek és a gerlék okozzák, 
melyek nagy számban gyülekeznek a szőlőskertek és 
a napraforgóval bevetett területeken keresztül haladó 
nagyfeszültségű villanydrótokon. 

– Amikor valaki megijeszti a dróton ülő madara-
kat, a raj egyszerre száll fel, és a meleg miatt meg-
nyúlt villanydrótok összeérnek, melynek következ-
tében a biztosítékok automatikusan „hibát” regiszt-
rálnak, és kikapcsolják az áramot. Mivel a „hiba” 

rövid ideig tart, automatikusan visszajön az áram – magyarázza az áramelosztó 
dolgozója, aki érthető okok miatt nevét nem kívánja közzétenni az újságban. 
Elmondja még, hogy a SZVG vezető-
inek ígéretei ellenére, melyet a nagy-
számú panaszra tettek a csókai helyi 
önkormányzat és a gazdálkodók kép-
viselőinek, kiknek emiatt szintén prob-
lémáik vannak és káruk keletkezett, 
az ilyen rövid ideig tartó kimaradások 
mindaddig lesznek, míg le nem szüre-
telnek, és le nem aratják a napraforgót, 
mert a madarak csak ezután költöznek 
át más területekre. – Megoldás lenne 
az is, ha e határrészekben földalatti ká-
beleket fektetnének le, de ez igen nagy 
beruházás, melyre sajnos nincs pénz – 
teszi hozzá a Szerbiai Villanygazdaság 
zentai részlegének dolgozója.

N. Kolundžija

прво поврће на пијаци
долази из пластеника

породице Дупак
У посети највећим повртарима у Чоки
Са осам пластеника на површини од 3.200 квадрат-

них метара Тамаш Дупак (42), машински техничар из 
Чоке, највећи је произвођач поврћа у нашем граду. 
Скромно и да не би увредио таста, где је пре две деце-
није Тамаш започео са овим послом, каже да и он има 
исти број пластеника, али мало мање површине. 

– Оженио сам се Ериком, чија породица се бави по-
вртарством, па сам уз супругу заволео овај посао иако 
сам се школовао за другу струку. Радили смо једно вре-
ме заједно са њеним родитељима, да би се након неко-
лико година осамосталили. Почели смо узгој 
поврћа у два мала пластеника, а временом 
производњу паприке, парадајза, краставаца 
и још десетак врста поврћа проширили смо 
на осам пластеника смештених у породич-
ном домаћинству. Сваки пластеник има ин-
сталирано централно грејање на гас, па се 
поврће производи током целе године и прво 
доспева на пијацу, – каже Тамаш. 

Објашњава да је то посао који траје 365 дана 
у години и свакодневно захтева напоран рад. 

– Циклус започиње производњом расада, 
наставља се садњом, неговањем и бербом. 
Радимо супруга и ја и наше четворо деце, 
узраста од 12 до 17 година, која се школују, али када 
немају обавезе, од велике су нам помоћи. По потреби 
ангажујемо и два надничара. 

Младима саветује да буду упорни и истрајни у послу 
којим се баве, јер ништа неће доћи преко ноћи и без рада. 

– Задовољан сам иако је приметно да из дана у дан 
куповна моћ слаби. Производе пласирамо преко зелене 
пијаце у Чоки и преко велепродаје у Суботици, отприлике 
у подједнакој количини. За тезгом смо супруга и ја, а по-
некад и неко од деце. По повратку са пијаце настављамо 
рад у пластеницима и тако сваки дан – каже Тамаш.

– Моја највећа замерка аграрној и економској 
политици односи се на неконтролисани увоз поврћа из 
Македоније. Сигурно да је тамо производња јефтинија, 
јер не треба да загревају пластенике, што је за нас 
велики издатак, па њихово поврће могу да продају по 
нижим ценама. Такође би требало да се поспеши извоз 
нашег поврћа на тржиште Руске Федерације. Када би се 
то регулисало, сигурно да би се повећао број повртара, 
да бисмо могли да произведемо значајнију количину 
квалитетног поврћа, која би извоз учинила курентним, – 
поручује надлежнима Тамаш Дупак. Н. Колунџија

Dupákék zöldségei jelennek 
meg legkorábban a piacon

Látogatóban Csóka legnagyobb zöldségtermesztőjénél
Csóka legnagyobb zöldségtermesztője Dupák Tamás (42) 

gépésztechnikus, aki nyolc fóliasátorban, 3200 négyzetméte-
ren termeszt konyhakerti növényeket. Ezzel a munkával két 
évtizede kezdett foglalkozni. A felesége, Erika révén került 
kapcsolatba a zöldségtermesztéssel, ugyanis az ő családja 
ezzel foglalkozott. (Az apósnak is nyolc fóliasátra van, csak 
valamivel kisebbek.)

– Miután összeházasodtunk Erikával, én is bekapcsolód-
tam ebbe a munkába, és meg is szerettem ezt. Kezdetben 
apósomékkal közösen dolgoztunk, majd néhány év után 

önállósodtunk. Két kisebb fóliá-
val kezdtük, ma már nyolc van, 
amikben paprikát, paradicsomot, 
uborkát és még vagy tíz fajta 
zöldségfélét nevelünk. A sátrakat 
gázzal fűtjük, így egész évben 
folyik a termelés, a mi zöldsége-
ink jelennek meg legkorábban a 
piacon – mesélte Tamás. – Ez a 
munka egy évben 365 napon át 
tart, vagyis mindennap csinálni 
kell. A folyamat palántanevelés-

sel kezdődik, aztán jön az ültetés, a nevelés, majd a szüret. 
A feleségem és én végezzük a munka legnagyobb részét, de 
négy gyermekünk is kiveszi részét a munkából. Ők 12-17 
évesek, iskolába járnak, ha éppen szabadok, akkor besegí-
tenek. Szükség esetén két napszámost is foglalkoztatunk. 
Terményeink egy részét piacon értékesítjük, a másik részét 
nagyban adjuk el Szabadkán. A piacon a feleségem és én 
árulunk, esetleg valamelyik gyerekünk is velünk van. A 
piacról hazatérve megyünk a fóliasátorba, ott folytatjuk a 
munkát. És ez így megy napról napra. 

– Az ország agrárpolitikájában azt nehezményezem, 
hogy nem korlátozzák a macedóniai zöldségek behozatalát. 
Ott kisebb a befektetés, hiszen nem kell fűteni a fóliasát-
rakat, ezért a terményeket olcsóbban tudják adni, mint mi. 
Ugyanakkor növelni kellene a kivitelt Oroszországba. Ezek 
az intézkedések növelnék a zöldségtermesztők számát, így 
nagyobb mennyiségű jó minőségű zöldségeket termeszthet-
nénk, ami fellendíthetné a kivitelt – javasolja Dupák Tamás 
az illetékeseknek. N. Kolundžija

Значај плодореда
у органској пољопривреди

Плодоред представља унапред утврђен редо-
след гајења усева у времену и простору. Значај 
увођења плодореда у органској пољопривреди је 
вишеструк. Он омогућава правилно и рационално 
ђубрење органским ђубривима, утиче на смањење 
закоровљености и појаву специфичних корова ка-
рактеристичних за одређену биљну врсту, а такође 
и на појаву болести и штеточина. Плодоред чува 
плодност земљишта и ствара услове за одржавање 
ситномрвичасте структуре земљишта и обезбеђује 
најповољнији предусев за главни усев.

Да би плодоред био одговарајуће постављен по-
требно је добро познавање биљних врста (међусоб-
на подношљивост) земљишних и климатских услова.

Приликом планирања плодореда у органској по-
љопривреди неопходно је уврстити и пострне усе-
ве, али и здружену сетву или међусезонске усеве 
како би се оранична површина правилно искори-
стила. Веома је битан и одмор земљишта као еле-
мент плодореда који је у интензивној пољопривре-
ди потпуно ишчезао. Потребно је поштовати однос 
појединих група биљака, али и време поновне сетве 
појединих на истом пољу нпр. кукуруз и пшеница се 
могу гајити на истој парцели тек након 3-4 године, 
соја 2-3, шећерна репа 4-5 година. Одступања од 
ових принципа могу довести до проблема са коро-
вима болестима и штеточинама што доводи до сма-
њења приноса. У органској пољопривреди битно 
је гајити легуминозе због позитивног деловања на 
структуру земљишта и биланс хранива у земљишту.

Дипл. инж. Наташа Вујић

шести фестивал белог лука
Шести по реду традиционални фестивал „Врбички про-

лећни бели лук“ одржан је у Врбици 26. септембра. Присутне 
је у име организатора поздравила Марија Фехер. Фестивал је 
посетио и председник општине Ференц Балаж. Организатори 
су венцима белог лука украсили двориште Месне заједнице.

Око 25-30 по-
родица у Врбици 
гаји бели лук, за-
чин и лековиту 
биљку. Времен-
ски услови нису 
погодовали луку, 
те су произвођа-
чи једва стекли 
половину прихо-
да. На фестива-
лу, који су орга-

низовали Месна заједница и удружење „Врбички пролећни 
бели лук“, наступили су женски хор из Врбице и певачка 
група КУД „Свети Сава“ из Чоке. Тога дана је све било у зна-
ку белог лука, у бограчима се крчкао пасуљ зачињен белим 
луком, гости су дочекани јелима са белим луком. У згради 
основне школе постављена је изложба старог пољопри-
вредног оруђа, а у обновљеном Дому омладине стручњаци 
су одржали предавање, саветовање о узгоју белог лука, за-
штити и географском пореклу. Манифестацију су подржали 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, Локална самоу-
права Чока и Месна заједница Врбица.                              Г.Ј.

Fokhagymafesztivál hatodszor
Egyházaskéren szeptember 26-án tartották meg a 

VI. Hagyományos Nemzetközi Tavaszi Fokhagyma Fesztivált, 
amelyen a szervezők nevében Fehér Mária köszöntötte az 
egybegyűlteket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Balázs 
Ferenc Csóka község polgármester is. A rendezvényre a termelők 
füzérekbe, fonatokba kötött fokhagymával díszítették a helyi 
közösség udvarát.

Egyházaskéren nap-
jainkban 25-30 család 
termeszti a gyógyhatású 
ételízesítő növényt. A 
belvizes tavasz és a rek-
kenő nyári hőség nem 
kedvezett a fokhagymá-
nak, a termelők alig fél 
termést takaríthattak be. 
A helyi közösség és a Verbicai Tavaszi Fokhagyma Egyesület 
szervezésében megtartott hatodik fokhagyma fesztiválon fellé-
pett a helybeli asszonykórus és a csókai Szent Száva ME ének-
kara. Ezen a napon minden a fokhagyma jegyében zajlott, a bog-
rácsokban fokhagymával ízesített bab rotyogott, a vendégeket 
fokhagymás ételekkel kínálták. Az általános iskolában kiállítást 
rendeztek a régi mezőgazdasági eszközökből. A felújított Ifjúsá-
gi Otthonban a fokhagyma termesztéséről, növényvédelméről, 
valamint a falu határában termelt tavaszi fokhagyma földrajzi 
eredetvédelméről tanácskoztak szakemberek bevonásával. A 
rendezvényt támogatta a tartományi mezőgazdasági titkárság, a 
csókai önkormányzat és a helyi közösség.                               GJ

Тамаш Дупак у пластенику 
Dupák Tamás a fóliasátorban

Egy óra alatt nyolcszor 
ment el az áram

A csókaiak nem tudják, kihez 
fordulhatnak kártérítésért, amely a 
rövid ideig tartó áram-kimaradások 
miatt keletkezett elektromos beren-
dezéseiken. Múlt hónap közepén, 
amikor reggel 7 és 8 óra között 
nyolc alkalommal volt áram-kima-
radás, sok meghibásodás történt a 
berendezésekben, ezért a polgárok 
a SZVG-hoz fordultak. Azt a felvi-
lágosítást kapták, hogy joguk van a 
kártérítésre, ha bebizonyítják, hogy 
a meghibásodás emiatt jött létre.

Чворци на далеководу
Seregélyek a távvezetéken

За сат времена осам пута 
нестајала струја

Житељи Чоке не знају коме да се обрате 
за надокнаду штете на електро уређајима 
насталим због краткотрајног прекида у снаб-
девању електричном енергијом. 

Средином прошлог месеца, када је од 7 
до 8 сати ујутру чак осам пута долазило до 
нестанка струје, било је пуно кварова, па су 
се грађани јављали ЕПС-у, одакле им је по-
ручено да имају право на надокнаду штете, 
ако докажу да је то разлог квара.

A vetésforgó jelentősége
az ökológiai gazdálkodásban

A vetésforgóval előre meghatározzák a növény-
termesztési sorrendet. Az ökológiai gazdálkodásban 
többszörös jelentősége van a vetésforgónak. Lehető-
vé teszi a szabályos és racionális szerves trágyázást, 
kihatással van az elgazosodás csökkentésére, megha-
tározott növényfajtákra jellemző gyomnövények vala-
mint a betegségek és a kártevők megjelenésére. A ve-
tésforgó megőrzi a föld termékenységét és feltételeket 
biztosít a szántóföld porhanyósságának megőrzésére, 
ugyanakkor a növényeknek biztosítja a legmegfele-
lőbb előfeltételeket.

A megfelelő vetésforgó felállításához igen jól kell 
ismerni a növényfajtákat (egymásközti elviselhetősé-
güket), a termőföld és a klíma feltételeit.

Nataša Vujić okl. mérnök
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ВРТИћ „ДУГа“ ЧОКа

Септембар пун дешавања
У септембру је започела нова школ-

ска година у вртићу. Деца која су се сада 
уписала у забавиште прошла су кроз 
период адаптације у првих пар недеља, 
док су се остала деца радосно вратила 
у вртић. Најстарије групе су са својим ва-
спитачицама Смиљом Мојин и Мартом 
Кормањош посетиле бројна места током 

септембра.

Завршна група је 4. септембра посе-
тила сајам спорта у организацији Волон-
терског центра Чока и КОЦ Чока у сали 
ОШ „Јован Поповић“. Деца су могла да 
виде презентацију каратеа, стоног тени-
са, шаха, спортског риболова, одбојке и 
других спортских клубова који функцио-
нишу у нашем граду.

Забавиштанци су посетили чокански 
подрум вина 17. септембра. У току 
преподнева су имали прилику да 
виде процес прављења вина. Најза-
нимљивије је било у подруму, када 
су деца имала прилику да уђу у једно 
од великих буради.

На позив Игора Савићевића, про-
фесора историје уметности у Гимна-
зији „Бољаи“, деца су 21. септембра 
посетила гимназијалце, где су имала 
прилику да се окушају у прављењу 
скулптура од глине. Резултат удру-
женог рада домаћина и гостију били 

су диносауруси и друге фигурице. Оста-
ло је времена и за игру, те су посетили 
игралиште у Народној башти, тркачку 
стазу. Путовање је омогућио КОЦ Чока.

Сваке године завршне групе посете 
полицијску и ватрогасну станицу. Поли-
цајци су као добри домаћини дочекали 
децу 24. септембра, спровели их кроз 
радне просторије и разговарали о сао-
браћајним правилима. Ватрогасци су 25. 
септембра примили групе васпитачица 
Смиље и Марте. Деца су присуствовала 
садржајном упознавању са ватрогасци-
ма, њиховим радом и опасностима од ва-
тре. Као и сваке године најзанимљивији 
је био ватрогасни камион.

Средња, старија и завршна група су и 
ове године учествовале на активности-
ма у Градској библиотеци поводом Дана 
мађарских народних бајки. На завршној 

приредби „Благо наших предака“ 
сви родитељи, баке и деке, љуби-
тељи бајки могли су да погледају 
изложбу дечјих радова, илустра-
ција народних бајки.

На овогодишњем X Међуна-
родном фестивалу добошара за-
бавиште је узело активно учешће. 
Вредне васпитачице су израђива-
ле ручне радове са децом и црта-
ле по лицу. Поред доброг распо-
ложења испод шатора се крчкао 
овчији перкелт.                           А.О.

SZIVÁRVÁNy óVODA, CSóKA

Eseménydús szeptembere volt az óvodásoknak
Szeptemberben megkezdődött egy újabb tan-

év az óvodában. Az újonnan beiratkozó gyere-
kek a szülőktől való elválás és az új közösségbe 
való beszokás „rögös” útját járták az első hetek-
ben, a már több éve óvodába járó gyerkőcök vi-
szont vidám hangulatban vették újra birtokukba 
második otthonukat. A végzős csoportosokat 
pedig igazi eseményzápor várta az 
új tanév első hónapjában, ugyanis 
Mojin Smilja és Kormányos Már-
ta óvónők összeszokott kis csapa-
ta számos olyan helyre látogatott 
el szeptemberben, amelyre talán a 
Csókán élő felnőttek nagy részé-
nek sem volt még lehetősége. 

Szeptember 4-én a végzős cso-
portosok részt vettek a Csókai Ön-
kéntes Központ és a Művelődési 
és Oktatási Központ szervezésé-
ben megtartott csókai sportegye-
sületek bemutatkozásán, melynek 
a helyi általános iskola tornaterme adott 
otthont. A gyerekek betekintést kaptak 
a karate, az asztalitenisz, a sakk, a sport-
horgászat, a röplabda és más városunkban 
működő sportegyesületek munkájába. Akik 
kedvet kaptak valamelyik sportág űzésé-
hez, már szeptembertől megtehetik ezt. 

Szeptember 17-én a csókai borpincébe 
tettek látogatást a gyerekek. A délelőtt fo-
lyamán végigkísérhették a bor termelésé-
nek a folyamatát, a szőlőszürettől egészen 
a bor palackozásáig. A gyerekeknek a leg-
érdekesebb mégis az volt, amikor a pince 
mélyén lévő többszáz literes hordókba be-
lebújhattak. 

21-én Savičević Igor, a zentai Bo-
lyai Tehetséggondozó Gimnázium mű-
vészettörténet tanárának meghívására az 
iskolaelőkészítősök meglátogatták a gimnazis-
tákat, és képzőművészeti foglalkozáson vettek 
részt az ottani diákokkal és tanárokkal, melyen 
kipróbálhatták az agyaggal történő szobrászko-
dást. A lelkes házigazdák és vendégek együtt-
működésének eredményét: agyag dinókat és 
más szobrocskákat a gyerekek hazavihették. A 
művészkedés után maradt még idő játékra is, így 
az ovisok felkeresték a Népkert játszóterét, va-
lamint az atlétika pályára is ellátogattak, 
ahol a fürge lábúak lefutották a 400 mé-
teres távot. A gyerekek utaztatását a Mű-
velődési és Oktatási Központ biztosította. 

Évről évre a végzős csoportosok lá-
togatást tesznek a rendőrségen és a tűz-
oltóságon. 24-én a rend őrei látták ven-
dégül a hatéveseket. Idén is kiváló házi-
gazdaként fogadták a gyerekeket. Bemu-
tatták a munkaeszközeiket, a rendőrség 
helyiségeit, valamint beszéltek a gyere-
kekre vonatkozó közlekedési szabályok 
betartásának fontosságáról. 25-én a tűz-
oltóságon fogadták Smilja és Márta óvó 
néni csoportját. A gyerekek itt is tartal-
mas bemutatkozást kaptak a tűzoltóktól, 
munkájukról, munkaeszközeikről, a tűz 
veszélyeiről. Mint minden évben, idén is 

a tűzoltó autó tetején lévő vízágyú bekapcsolá-
sa nyerte el leginkább a gyerekek tetszését. 

A középső, nagy és végzős magyar ajkú 
csoportok idén is részt vettek a magyar nép-
mese napja alkalmából megtartott mesés fog-
lalkozásokon a Városi Könyvtárban, melynek 
Őseink kincses tarisznyája elnevezésű záró 

rendezvényén minden szülő, nagyszülő és 
mesekedvelő megtekinthette a gyerekek me-
seillusztrációinak kiállítását.  

A X. Nemzetközi Kisbírók Fesztiválján 
óvodánk idén is aktívan részt vett. A szor-
gos óvónők kézműveskedtek a gyerekek-
kel, és arcfestéssel ajándékozták meg őket. A 
birkapörköltfőző versenyen jó hangulat mellett 
főtt a bográcsban az étel az óvoda sátra alatt.

Á.O. 

„Засијајмо заједно“: ноћ истраживача у чоки
У лабораторији Хемијско-прехрамбене средње школе 25. септембра у 16 часова други 
пут је организована ноћ истраживача. Ове године у десет градова у Србији одржана је 
шеста Ноћ остраживача под слоганом „Засијајмо заједно у Ноћи“ чији је програм, по речима 
организатора, осмишљен да испровоцира посетиоце да се заљубе у науку.

Средња школа се придружила тој идеји и захваљујући професорки хемије бичкеи ержебет, 
сваке године присуствујемо све већем броју експеримената. „Јако сам задовољна како је све 
прошло. Разлика у односу на про шлу годину је већи број експеримената као и ђака који су их 
изводили. Прошле године у програму је учествовало два 
ученика, ове године дванаест. То су били ученици првог 
разреда, који су, упркос малој треми, са пуно елана изво-
дили експерименте и свакако да ћемо их на овакав начин 
охрабрити у даљем раду“, истакла је професорка Ержебет.

„Рука која маше“, „Слоновска паста за зубе“, „Дух из 
боце“, „Киша варница“, „Црвени купус као индикатор“, 
„Црна змија“, „Чаролије са три чаше воде“ само су неки 
од назива занимљивих експеримената, које су, нетреми-
це, посматрали ученици ОШ „Јован Поповић“, неколицина 
наставника и млађих заљубљеника у науку. С обзиром да 
је један од циљева Ноћи истраживача популарисање ба-
вљења науком, пре свега међу децом и омладином, као и 
подизања свести шире јавности о утицају науке на свакод-
невни живот, средња школа је успела да да покаже како 
наука може бити интересантна и приступачна свима.

М.М.И.

„Ragyogjunk együtt”: Kutatók éjszakája Csókán
Szerbia tíz városában idén hatodik alkalommal rendezték meg a Kutatók éjszakáját, 

amelynek mottója „Ragyogjunk együtt az éjszakában” volt. A rendezvény célja, hogy a 
látogatókkal megszerettessék a különböző természettudományokat.

A csókai Vegyészeti-Élelmiszeripari Középiskola laboratóriumában szeptember 25-én 
16 órai kezdettel tartották meg most második alkalommal ezt a bemutatót. Bicskei Erzsé-
bet tanárnő vezetésével az iskola diákjai több érdekes kísérletet mutattak be.

– Nagyon elégedett vagyok az idei rendezvényünkkel. Ta-
valy két diákunk vett részt benne, idén viszont tizenkettő. Ők 
első osztályos tanulók voltak, akik egy kis lámpalázzal, de na-
gyon lelkesen mutatták be kísérleteiket. Remélem, ez a szerep-
lés bátorságot ad nekik a további munkához ‒ mondta a tanárnő.

Integető kéz, Elefántfogkrém, Szellem a palackból, Szik-
raeső, Vöröskáposzta, az indikátor, Fekete kígyó, Varázslatok 
három pohár vízzel és hasonló fantázianevű bemutatót csodál-
hattak meg a Jovan Popović Általános Iskola tanulói, a tanárok 
és a tudomány iránt érdeklődő fiatalok. 

A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat a kutatói életpá-
lyát népszerűsíti a fiatalok körében, és bemutatja a tudomány 
szerepét mindennapi életünkben. A csókai középiskola diák-
jai bemutatták, hogy a tudományok mennyire érdekesek és 
vonzóak tudnak lenni mindenki számára. M.M.I.

A vásári bábjáték címe: Vitéz László és az elátkozott 
malom. Pályi András keltette életre ezt a vidám törté-
netet, amellyel elbűvölte a népes nézősereget, kicsiket 
és nagyokat egyaránt. Szükségünk van olyan szerethe-
tő példaképekre, akik legalább képzeletünkben vagy 
akár a bábszínházban jól elagyabugyálják azt, aki rosz-
szat tesz velünk s a világgal. Ez a valaki most itt van 
s nemes egyszerűséggel csak Vitéz Lászlónak hívják! 
A hagyományos vásári bábjátékban a piros sapkás, vi-
dám fickó palacsintasütőjével tanítja móresre az ördögö-
ket és magát a halált is. Sziporkázó, életvidám kesztyűs 
bábjáték ez, melyet vásári mutatványok előznek meg. A 
fordulatokkal teli, élménydús interaktív bábjáték már az 
első néhány percben elnyerte a gyerekek tetszését, me-
lyet a végén szűnni nem akaró tapssal jutalmaztak.

H.N.

Магија 
луткарског 
позоришта
МКУД „Мора Ференц“ 

је 29. септембра уго-
стило позоришну трупу 
„Báb-Szín-Tér KA“ из 
Капошвара која је изве-
ла луткарску представу 
„Витез Ласло и уклети 
млин“. Ведар момак са 
црвеном капом и тига-
њем учи памети ђаво-
ле, па и саму смрт!

Bábszínházi varázslat
A Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület adott 
otthont a Kaposvárról érkező Báb-Szín-Tér KA báb-
színház előadásának szeptember 29-én. 
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„Цео свет у дечјем осмеху“
Обележавање Дечје неде-

ље је веома важан догађај у 
многим државама. Одрасли 
тада посвећују посебну па-
жњу најмлађима. Деца ужи-
вају у сваком минуту и про-
граму који им се приреди.

Традиционално, друге не-
деље октобра, поводом Деч-
је недеље, КОЦ Чока прире-
ђује низ манифестација за 
најмлађе. Музика, забава, 
плес, цртање, маскенбал, 
позоришне представе чекали 
су децу у центру Чоке, испред КОЦ Чока и на позорници. Деца су имала прилику 
да погледају представе „A mindent látó királylány“ и „Јежева кућица“, Дечјег позо-

ришта из Суботице 
и Позоришне групе 
„Лане“ из Кикинде. 
У среду је дан почео 
карневалом под ма-
скама, а на радост 
деце настављен је у 
духу плеса и рекреа-
ције. Ни променљи-
во време није могло 
да наруши добро ра-
сположење.

Х.Н.

„Gyermek mosolyában ott az egész világ”
A gyermekhét a világ számos or-

szágában kiemelt jelentőségű ren-
dezvény. A felnőttek ilyenkor külön 
figyelmet szentelnek az apróságok-
ra. A gyerkőcök pedig, mi tagadás, 
élvezik is e napok minden percét és 
programját.

A már hagyománnyá vált Gyer-
mekhét rendezvénysorozattal ked-
veskedett a Csóka Művelődési és 
Oktatási Központ az apróságoknak 
október második hetében.

Zene, móka, tánc, rajz, karne-
vál, színházi előadás várta közsé-
günk gyermekeit a város központ-
jában, a Művelődési Otthon előtti 
téren és a színpadon. 

A Szabadkai Gyermekszínház 
A mindent látó királylány, va-
lamint a kikindai Lane társulat 
Ježeva kućica című előadására 
várták a gyerekeket Csóka község 
óvodáiból és általános iskoláiból. 

A szerdai nap a jelmezesek felvonulásával kezdődött, majd táncos rekreációs 
programmal folytatódott, a gyerekek nagy örömére. Nem szegte kedvüket még a 
szeszélyes időjárás sem.  H.N

Őseink kincses tarisznyája
„A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, 

hanem elődeink ránk örökített bölcsességének 
gyöngyszemei. A mese a lelki rokonunk, a bölcs 
és tapasztalt öregapánk és öreganyánk, aki a kel-
lő időben tanáccsal és segítséggel látja el a tiszte-
lettel és nyitott szívvel feléje forduló hallgatót, aki 
megdolgozik érte. A mese reményt és erőt adó, cso-
dával meglocsolt szigorú tanítónk, aki mindig azt 
mutatja meg magából, amire épp szükségünk van.”

Ennek a gondolatnak a szellemében szervezte 
meg idén másodjára, Benedek Elek születésnapja 
tiszteletére, a Magyar Népmese Napját a Csóka 

Művelődési és Oktatási Központ Városi Könyvtá-
ra és a Líra Egyesület az Őseink kincses tarisznyá-
ja című kiállítást a színházterem előcsarnokában. 
Ehhez a kezdeményezéshez sokan csatlakoztak. 
A megnyitó előtti héten közel 100 gyermek, pe-
dagógusaik kíséretében látogatott el a könyvtárba, 
mesés foglalkozásokra. Ezek hangulatát és ered-
ményét tükrözte a kiállítás, melyet a színházterem 
előcsarnokában október 1-én láthatott a népes kö-

zönség. A kiállítás megnyitójára Kupuszináról, 
azaz Bácskertesről érkezett egy mesemondó 
Toldi István személyében, akinek a tarsolyá-
ban megannyi érdekes tanulságos népmese 
lapult. Mindezt szülőfalujának tájegységére 
jellemző palóc nyelvjárásban adta elő, ami a 
legkisebbek figyelmét sem kerülte el.  

Sokan segítették ennek a hagyományterem-
tő rendezvénynek a megszervezését. A Műve-
lődési és Oktatási Központ igazgatója, Kor-
mányos László, az óvónénik, a tanítónénik, 
a tanárnők, Oláj Ibolya, aki a gyönyörű mese 
kaput festette, valamint a Lírások, akik a me-
setarisznyákat készítették. Külön köszönet és 
nagy dicséret, sőt egy nagy taps is járt a gyere-

keknek, akiknek a munkáját megcsodálhattuk, és 
örömmel nyugtázhatjuk, hogy van kinek tovább-
adni Őseink kincses tarisznyáját.                    H.N.

„благо наших предака“
Народне бајке су оличење мудрости коју 

су нам преци оставили у аманет. У духу ове 
мисли је ове године по други пут приређен 
Дан народних бајки у част рођендана 
Елека Бенедека, у организацији КОЦ Чока 
и Удружења „Лира“. У холу Дома културе 
постављена је изложба „Благо наших 
предака“. Недељу дана уочи отварања 
изложбе близу 100 деце је са својим 
учитељима, васпитачима посетило Градску 
библиотеку. На дан отварања изложбе 

дечјих радова гост је био приповедач из 
Купусине у улози Иштвана Толдија.

У организацији ове сада већ 
традиционалне приредбе учествовали 
су директор КОЦ Чока Ласло Кормањош, 
васпитачице, учитељице, наставнице, 
Ибоја Олај, чланови „Лире“. Посебно се 
захваљујемо деци, чијим смо се радовима 
дивили. Са задовољством можемо рећи 
да имамо коме да пренесемо благо наших 
предака.                                                       Х.Н.

„Рашири руке, песмо моја“ (Љ. Морин)

У уторак, 29. септембра, у чоканској библиотеци, културно-
образовни центар је организовао Вече поезије са гостима, клубом 
књижевника „Душко трифуновић“ из кикинде.

Сарадња између КОЦ-а и Клуба траје неколико година и чоканска 
публика врло радо долази на заједничка дружења. Разлог томе јесте 
пријатна атмосфера коју са собом доносе чланови друштва. Стихови 
из срца, које казују аутори, звук гитаре и диван глас Сање Јовић, красе 
свако њихово гостовање.

Један од најстаријих чланова Клуба Љуба Морин до сада је обја-
вио седам збирки поезије и обрадовао је присутне поздравном песмом 
Чоки, у интерпретацији Снежане Томин, која је спонтано водила ово 
књижевно вече представљајући чланове и читајући своју поезију. Осим 
њих, своје песме говорили су: Драгана Томин, једна од млађих чланица, 
Чоканима позната и драга Зора Рашка, Ружица Петков, која се пред-
ставила шаљивом и љубавном поезијом, Добрила Огризовић, председ-
ник Клуба Миодраг Бркин, Сања Јовић и чувена Нада адамовић, која 
је песмама попут „Зубограда“ и „Чоколадних суза“ присутне  вратила у 
детињство. На једном месту нашли су се песници различитих сензиби-
литета, што је била посебна драгоценост овог дружења.

Чланови друштва напомињу да су се ужелели оваквих вечери као и 
долазака у Чоку те да су пре-
трпели велики губитак, када је 
преминуо њихов председник 
Никола Васић Тополовачки. 
Од 23. јула на његовом месту 
је Миодраг Бркин, који се тру-
ди да настави започето- орга-
низовање  Међународног  пе-
сничког  маратона и уређива-
ње Зборника, који сада носи 
име Николе Васића Тополо-
вачког.

Друштво броји 18 чланова, 
са радом је почело 25.07.2007. 
и до сада је објавило око 50 
наслова. Завршетак вечери 
обележила је Снежанина ин-
терпретација песме Душка 
Трифуновића „Шта би дао да 
си на мом месту“. М.М.И.

„Tárd ki karjaidat, versem!” 
(Lj. Morin)

Szeptember 29-én a Városi 
Könyvtárban a Csóka MOK költői 
estet szervezett, melynek vendégei a 
nagykikindai Duško Trifunović iro-
dalmi klub tagjai voltak. A klubnak 
18 tagja van, közülük ezen a talál-
kozón Ljuba Morin, Snežana Tomin, 
Dragana Tomin, Zora Raška, Ružica 
Petkov, Dobrila Ogrizović, Miodrag 
Brkin, Sanja Jović és Nada Adamović 
volt jelen. Ők mindannyian saját ver-
seiket mutatták be a csókai költészet-
barátoknak. M.M.I.

Вече поезије у библиотеци
Költői est a könyvtárban
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Јубиларни 10. Међународни 
фестивал добошара „Даје се 
на знање“ одржан је у центру 
Чоке, на раскрсници Потиске и 
улице Маршала Тита у Чоки 27. 
септембра 2015. године. Орга-
низатори фестивала, Културно
-историјско удружење „Чокан-
ски добошари“ и Удружење гра-
ђана „Развој села“ припремили 
су целодневан програм за све 
посетиоце.

Централни део манифеста-
ције, наступ добошара, окупио 
је деветоро учесника из Чоке, 
Кикинде, Новог Бечеја, Сенте, 
Падеја, Јазова, који су са цен-
тралне бине позвали грађане 
да се окупе и чују најновију 
вест. Лупајући у добош и изговарајући 
добро познате речи „Чујте и почујте, даје 
се на знање“ вратили су Чоку у нека про-
шла времена, када је добош био основни 
начин преношења информације.

Како је један од организатора Фести-
вала Игор Илић рекао, драго му је што су 
успели да дођу до 10. Фестивала. – Ма-
нифестација је постала изузетно позна-
та, сваке године имамо све више учесни-
ка и постали смо бренд. 
Наш Фестивал је сачувао 
статус највеће манифе-
стације у општини Чока и 
наставиће да слави сим-
болику добоша као једног 
од најстаријег канала ко-
муникације у Војводини, 
– поручио је Илић.

Међународни фести-
вал добошара почео је у 
преподневним часовима 
отварањем такмичења 
у кувању. Такмичење је 
окупило 24 екипе из целе 
Војводине из чијих котли-
ћа се Чоком ширио ми-

рис овчијег перкелта. Одлуком стручног 
жирија за најбољи перкелт проглашен је 
узорак екипе Месна заједница Остојићево 
испред које је кувао Борислав Будовал-
чев. Све такмичаре и присутне госте заба-
вљала су четири тамбурашка оркестра, а 
у понуди су још били и вожња фијакером, 
улица вашара, кутак за најмлађе.

Неизоставни, а у исто време и нај-
слађи део Фестивала је и такмичење у 

прављењу добош торте. У 
конкуренцији од осам торти 
титулу најукусније понела 
је торта Милене Шпајгел из 
Остојићева. Поред тога, де-
густација етно хране створи-
ла је велику гужву на штан-
довима удружења жена из 
свих насеља општине Чока, 
које су припремиле слатке и 
слане посластице по тради-
ционалним рецептима.

Поворка бубњара и мажо-
реткиња, коју је предводио 
познати бубњар Драгољуб 
Ђуричић, привукла је највећу 
пажњу посетилаца Фестива-

ла. Играјући у истом ритму, продефи-
ловали су главном улицом, а за крај 
поворке, плесна група из Суботице 
приредила је перформанс са ватром 
испред главне бине. За крај Фестива-
ла приређен је концерт Игора Терзије.

Подсећања ради, први Међуна-
родни фестивал добошара одржан 
је 8. октобра 2006. године поводом 
Светског дана права на информа-
цију, а до сада је окупио добоша-
ре из Србије, Мађарске, Румуније, 
Пољске, Македоније.

Д. Грбин

A jubiláris 10. Közhírré 
tétetik Nemzetközi Kisbí-
rófesztivált szeptember 27-
én tartották meg Csókán. A 
szervezők, a Csókai Kisbí-
rók Történelmi-Művelődési 
Egyesület és a Falufejlesztő 
Egyesület erre az alkalomra 
egész napos műsort állítot-
tak össze.

A rendezvény központi 
eseménye a kisbírók színre 
lépése volt. Idén Csókáról, 
Nagykikindáról, Törökbe-
cséről, Zentáról, Padéról 
és Hódegyházáról össze-
sen kilenc fellépő érkezett. 

Ők dobolásukkal és a hagyo-
mányos „Közhírré tétetik!” 
nyitómondattal visszarepí-
tették Csókát azokba az el-
múlt időkbe, amikor a dobo-
lás volt a hírközlés alapvető 
módja.

Igor Ilić, az egyik szervező 
elmondta, hogy ez a fesztivál 
évről évre egyre ismertebb és 
tömegesebb lett, mára Csóka 
község legnagyobb rendez-
vényévé nőtte ki magát.

A kisbírófesztivál a dél-
előtti órákban kezdődött főzőversennyel. 
Egész Vajdaságból összesen 24 csapat ve-
télkedett, a bográcsaikban rotyogó birka-
pörkölt illata belengte Csóka központját. 
A szakmai zsűri a Tiszaszentmiklós helyi 
közösség csapattagja, Borislav Budovalčev 
főztjét találta a legízletesebbnek. A verseny 

ideje alatt a jelenlevőket négy tamburaze-
nekar szórakoztatta. Fiákeres városnézést is 
szerveztek, és volt még kirakodóvásár meg 
gyereksarok is.

A fesztivál „legédesebb” része a dobos-
torták vetélkedője volt. A nyolc torta közül 
a legkülönbet a tiszaszentmiklósi Milena 
Špajgel készítette.

Nagy volt az érdeklődés a község nő-
egyletei által hagyományos receptek alap-
ján készült sós és édes kalácsok iránt is.

A legtöbb érdeklődőt a dobosok és a 
mazsorettek felvonulása vonzotta. A menet 
élén az ismert dobos, Dragoljub Đuričić ha-
ladt, a végén pedig egy szabadkai tánccso-
port, akik a színpad előtt tűztáncot mutattak 
be. A fesztivált Igor Terzija koncertje zárta.

Emlékeztetőül elmondjuk, hogy az első 
kisbírófesztivált 2006. október 8-án rendez-
ték a tájékoztatáshoz való jog világnapja 
alkalmából. Azóta Szerbia, Magyarország, 
Románia, Lengyelország és Macedónia do-
bosai is felléptek ezen a rendezvényen.

D. Grbin

2015. október 7

Даје се на знање: 
одржан 10. Међународни фестивал добошара

Közhírré tétetik: 
Megtartották a 10. Nemzetközi Kisbírófesztivált

културно-уметничка друштва из општине чока 
учествовала у обарању Гинисовог рекорда

Културно-уметничка друштва „Др Тихомир 
Остојић“ из Остојићева, „Вук Караџић“ из Сана-
да и „Свети Сава“ из Чоке учествовали су у Ве-
ликом колу у намери да оборе Гинисов рекорд 
у најдужем колу на свету, који је одржан 4. окто-
бра 2015. године у Новом Саду.

У обарању рекорда учествовало је више од 
12.000 играча из више од 280 културно-уметнич-
ких друштава, деца и одрасли из Србије, Црне 
Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрват-
ске, Бугарске, Италије, Мађарске, Словеније, 
Немачке и аустрије. Учесници су, држећи се за 
руке у колу дугом шест километара дуж четири 
новосадска булевара одиграли у континуитету 
Велико бачко коло, Катанку и Ужичко коло. Ор-
ганизатори Великог кола добиће званичну по-
тврду о обарању рекорда за годину дана.

Манифестација „Велико коло за Гиниса“ има-
ла је и хуманитарни карактер, јер су њени уче-
сници подржали кампању „Стоп дијабетесу.

Према речима председнице КУД-а „Др Ти-
хомир Остојић“ Драгане Ђукић учешће око 50 
фолклораша из три КУД-а из општине Чока у Ве-
ликом колу је веома значајно. – Емоција, коју су 
носила деца и сви играчи, који су учествовали 
била је феноменална. Манифестација је значај-
на како за српски фолклор, тако и за нашу зе-
мљу, јер ће се наћи у интересантној и светски 
признатој књизи. Успели смо да пошаљемо једну 
дивну поруку у свет, – рекла је Драгана Ђукић.

Превоз до Новог Сада члановима културно-у-
метничких друштава из општине Чока обезбе-
дио је Културно-образовни центар „Чока“.

Д. Грбин

Csóka község
művelődési egyesületei is

részt vettek
egy Guinness-rekord megdöntésében

A tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić ME, a szanádi Vuk 
Karadžić ME és a csókai Sveti Sava ME tagjai is táncoltak a Nagy 
kólóban, melyet Újvidéken rendeztek 2015. október 4-én azzal a 
céllal, hogy megdöntsék a leghosszabb kóló Guinness-rekordját.

A rekord megdöntésében 11 ország több mint 280 művelődési 
egyesületének mintegy 12000 táncosa vett részt. A kóló Újvidék 
utcáin hat kilométer hosszan kígyózott. A sikeres rekordkísérletről 
a szervezők egy éven belül kapják meg az igazolást.

A Nagy kóló a Guinnessért elnevezésű rendezvénynek humani-
tárius jellege is volt, a Stop a diabétesznek kampányt támogatták.

D. Grbin
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Befejeződtek a munkálatok az Árvácska Nőegylet termeiben. A 
tatarozást a csókai önkormányzat és a hódegyházi helyi közösség 
támogatta Kormányos László közbenjárásával. A nőegylet aktív 

nőtagjai igen büszkén mutatták be 
és adták át egy esti vacsora kerete-
in belül a helyiségeket, melyek év-
tizedek óta el voltak hanyagolva.

A vacsorán részt vett Balázs 
Ferenc, Csóka község elnöke is, 
aki megjegyezte, hogy fontosnak 
tartja a helyi szervezetek közötti 
jó kapcsolatot és szeretné, ha ez 
a továbbiakban is így működne. 
Fontos, hogy segítsük egymást és 
összetartsunk.

Remélik, hogy a közeljövőben 
is jól tudnak együttműködni az 
Árvácska Nőegylettel és kölcsö-
nösen támogatni fogják egymást.

Urbán Csilla

8 октобар 2015.

На почетку још једне јесени, с радошћу препору-
чујем збирку кратких прича Јелице Грегановић 
„Од речи до речи“. Читајући први пут неко шти-
во ове ауторке, сусрела сам се са маштовитим, 
разиграним и оптимистичним светом, који долази 
као право освежење у овим тмурним временима. 
Њене приче говоре о свакодневним ситуацијама, 
обичним људима и животним проблемима, јер, 

како каже ауторка, прави јунаци, вредни прича, јесу људи око нас. 
Духовито и интелигентно сваку ствар сагледава са ведрије стране, 
градећи „весели приповедни свет“.(В. Гордић Петковић) На посе-
бан и неодољив начин прича о својој великој породици, важним 
стварима и ситницама, изненађујући сваки пут виспреношћу сво-
га духа и симпатичним запажањима. Ако књига може да буде лек, 
моја препорука је једна прича на дан, за лепши поглед на свет.

М.М.И.
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о Csernus Imre: A nő

Dr. Csernus Imre sajátos munkamódszerei és 
egyéni stílusa révén megítélése meglehetősen 
ellentmondásos mind a kollégái, mind páci-
ensei körében. „Ez a könyv, a NŐ-ről szól, 
aki a férfiak imádatának a tárgya, az örök és 
megfoghatatlan csoda, amelyet már sokan le-
írtak és megfogalmaztak. Én meg arra vagyok 
kíváncsi, hogy hogyan lesz valakiből jó Nő! Nehéz téma, de 
ahogy megfigyeltem, ez mindkét nemet egyformán izgatja” − 
olvashatjuk Csernus bevezető gondolatait. Mitől nő egy nő? 

És vajon mitől jó nő? Tud-e jó példával szolgálni gyermekeinek? 
Tudja-e jól érezni magát a saját bőrében? És tesz-e valamit azért, hogy 
jobb legyen? Ezek a kérdések merülnek fel a könyvben, és ezekre 
próbál meg válaszokat adni az író… vagy éppen az olvasó.        H.N.
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Egy nap a művészet világában
2015. szeptember 21-e 

egy izgalmas, felejthetetlen 
nap volt sok kisgyerek szá-
mára. Ezen a napon a csó-
kai Öröm Iskoláskor Előtti 
Intézmény két legidősebb 
csoportja, a Lepkék és Mé-
hecskék meglátogatták a 
zentai Bolyai Tehetséggon-
dozó Gimnázium és Kollé-
gium képzőművészeti tago-
zatának tanulóit. A Népkert-
ben található műteremben 
a kicsinyek a szobrásznak, 
festőnek, grafikusnak stb. 
készülő diákok segítségével 
maguk is képzőművésszé 
váltak, legalább arra az egy napra. Agyaggal, temperá-
val, ceruzával alkotva szebbnél szebb műremekkel lepték 
meg vendéglátóikat és nevelőiket, Kormányos Mártát és 
Smilja Mojint is. 

Ez a nap is megmutatta, hogy a gyermeki fantázia és 
kreativitás határtalan. Az örök ifjúság titka abban rejlik, 
hogy életünk során mennyire tudjuk megőrizni lelkünk-
ben gyermeki mivoltunkat.

Дан посвећен уметности
Понедељак, 21. септембар 2015. године је био још један у низу 

обичних дана за житеље наше општине. Ипак, један део њих, и то 
најмлађи, памтиће га као празник.

Деца Предшколске установе „Радост’’ из Чоке, чланови најстаријих 
група „Лептирићи’’ и „Пчелице’’ били су гости ученика ликовног смера 
Гимназије за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи’’ у Сенти. 
У прелепом амбијенту учионица - атељеа у сенћанској Народној ба-
шти наши најмлађи су уз помоћ талентованих будућих сликара, ваја-
ра, дизајнера постали и сами уметници барем на један дан. Користећи 
глину, темпере и оловке створили су низ ремек-дела и притом зади-
вили не само своје старије менторе, већ и своје васпитачице Марту 
Кормањош и Смиљу Мојин. Ово је била само једна у низу активности 

наших предшколаца, овога пута 
потпомогнута Културно-образов-
ним центром Чока, који је финан-
сирао ову акцију у потпуности.

Допустите и Ви, драги наши су-
грађани, машти и креативности да 
открију тајну Ваше вечне младо-
сти, да скрате пут до Вашег циља 
без обзира чиме се бавили. Наши 
најмлађи нам показују којим путем 
треба ићи.

бразилци одушевљени
добошима и палачинкама
Чоканским добошарима и палачинкама, које је 

испред штанда Месне заједнице Остојићево, на Ме-
ђународном фестивалу добошара 
пекао Горан Балог, одушевили су и 
госте из Бразила. – Ово је заиста из-
ванредна посластица, а добоши су 
и наш традиционални инструмент, – 
каже Јапанац Флавио Коит, инжењер 
заштите на раду, који са супругом 
Клаудиом Каназавом живи у Брази-
лу. Говоре да су узели стан у Сенти, 
јер су на вишемесечном одмору то-
ком којег обилазе европске престо-
нице и значајне манифестације. 

– Обишли смо у Србији фестивал 
у Гучи, Вишеград, Мокру Гору и друге туристичке 
знаменитости и могу вам рећи да се у Чоки на фе-
стивалу добошара осећамо изванредно у веселом 
амбијенту и друштву, – рекла је Клаудиa Каназава.

Н. Колунџија

A brazíliai vendégeket elbűvölték
a dobok és a palacsinta

A csókai nemzetközi kisbírófesztiválnak Brazíliából érkezett 
vendégei is voltak, akiket elbűvölt a dobolás és a tiszaszentmiklósi 

Balog Goran sütötte palacsinta.
‒ Ez valóban nagyon finom sütemény, 

a dob pedig nálunk is hagyományos 
hangszer ‒ mondta a japán környezetvé-
delmi mérnök, Flavio Koit, aki felesé-
gével, Klaudia Kanazavával Brazíliában 
él. Jelenleg többhónapos szabadságon 
vannak, ez alatt az európai fővárosokat 
és a jelentősebb rendezvényeket keresik 
fel. Szerbiai tartózkodásuk alatt a Zen-
tán bérelt lakásban élnek.

‒ Szerbiában voltunk a gučai feszti-
válon, Višegradon, Mokra Gorán és más jelentősebb turiszti-
kai központokban. Itt a csókai kisbírófesztiválon nagyszerűen 
éreztük magunkat, jó volt a hangulat és kellemes a társaság 
‒ mondta Klaudia Kanazava. N. Kolundžija

Дечја недеља пуна осмеха у ош „Јован поповић“
Дечја недеља обележава се сваке године у првој не-

дељи октобра, па су ученици и наставно особље ОШ 
„Јован Поповић“ у Чоки и ове године приредили богат 
и разноврстан програм да се обележи ова посебна не-
деља за децу. Дечја недеља је ове године трајала од 5 
до 11. октобра и том приликом организована су разна 
спортска такмичења, приредбе, изложбе и друге актив-
ности у нижим и вишим одељењима ове школе како у 
Чоки, тако и у издвојеним одељењима у Санаду, Црној 
Бари и Врбици.

У понедељак су ученици од првог до осмог разреда 
учествовали на кросу који је одржан на фудбалском ста-
диону у Чоки и на терену у школи у Санаду. активности 
за нижа одељења осмислили су ученици четвртих ра-
зреда са својим учитељицама, док је за организацију у 
вишим разредима био задужен Ђачки парламент. У уто-
рак су се ученици виших разреда такмичили у „Играма 
без граница“, док су нижи разреди ишли у посету По-
лицијској станици и Ватрогасном дому. Мађарска оде-
љења такође су имала прилику да погледају представу 
„A mindenttudó királylány”, а пролазећи кроз хол чоканске 
основне школе ученици и посетиоци могли су да погле-

дају и малу изложбу и презентацију оригамија. Среда је 
била резервисана за такмичење у одбојци међу учени-
цима виших одељења док су се ученици нижих одеље-
ња придружили Дечјем карневалу под маскама који је 
организовала ПУ „Радост“. Разнолике креативне маске 
ученици ове школе носили су у четвртак, а нижа одеље-
ња гледала су представу „Јежева кућица“ у изведби гру-
пе „Лане“ из Кикинде. Спортско такмичење у фудбалу, 
овај пут на радост дечака из виших одељења, одржано 
је у петак. Тај дан је већ традиционало одржана и при-
редба поводом свечаног пријема првака у Дечји савез у 
Дому културе.

Ученици нижих и 
виших одељења у 
Санаду такође су не-
дељу започели кро-
сом. У уторак су учи-
тељице и деца нижих 
разреда организова-
ле „Слатко-слани ва-
шар“ у центру села, 
док су виша одеље-

ња имала спортско 
такмичење у фуд-
балу. Среда је била 
дан када су нижа 
одељења у сарад-
њи са васпитачица-
ма и децом из вртића организовала маскенбал, док су 
ученици виших разреда гледали филм. У четвртак су 
се ученици нижих разреда придружили другарима из 
Чоке у гледању представе у Дому културе, док су ста-
рији ђаци имали фолклорни наступ. Последњег рад-
ног дана Дечје недеље такође је одржана приредба за 
ђаке прваке, док су виши разреди учествовали у Квизу 
знања. И. Кертес

Gyerekhét sok kacagással
A gyerekhetet minden évben október elején rendezik meg. 

Idén ez október 5-étől 11-éig tartott, és a Jovan Popović Általá-
nos Iskolában is gazdag, változatos műsorral ünnepelték. Sport-
versenyeket, előadásokat, kiállításokat és egyéb rendezvényeket 
szerveztek az alsósoknak és a felsősöknek Csókán, Szanádon, 
Feketetón és Egyházaskéren is. Az alsósok programját a negyedik 
osztályosok és tanító nénijeik állították össze, a felsősökét pedig 
a Diákparlament.

Hétfőn minden osztály futóversenyen vett részt, amit Csókán 
a futballpályán, Szanádon pedig az iskola udvarán tartottak. Ked-

den a felsősök számára 
Játék határok nélkül 
elnevezésű vetélkedőt 
szerveztek, az alsó-
sok látogatást tettek a 
Rendőrállomáson és 
a Tűzoltó Otthonban. 
A magyar tagozatok 
megnézték A minden-
tudó királylány című 
előadást. Az iskola elő-
csarnokában origami 
kiállítást tekinthettek 
meg az érdeklődők. 
Szerdán a felsősöknek 
röplabda tornát szer-

veztek, az alsósok pedig csatlakoztak az óvodások jelmezes felvo-
nulásához. Csütörtökön a felsősök öltöttek jelmezt, az alsósok pe-
dig megtekintették A sün háza című előadást, amit a nagykikindai 
Lane csoport mutatott be.

A felsős fiúk által már nagyon várt focitornára pénteken került 
sor. Ezen a napon volt az elsősök ünnepélyes felvétele a Diák-
szövetségbe. Ebből az alkalomból ünnepi műsort mutattak be a 
Művelődési Otthonban. Kertész I.

A sok munka meghozta gyümölcsét
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традиционална „кукурузијада“
у Црној бари

Поводом дана села, у суботу, 3.10.2015. године, у Црној 
Бари, одржана је шеста по реду „Кукурузијада“. „Кукурузијада“ 
је сеоска манифестација на отвореном, која је и ове године ор-
ганизована у сарадњи Културног друштва „Црна Бара“ и Месне 
заједнице Црна Бара, а састоји се из такмичења у ручном бра-
њу кукуруза, сече тулаја, везивања у снопље и прављења купе, 
онако како су то некада радили наши преци.

И ове године је манифестација привукла велики број посети-
лаца, а учешће у такмичењу узело је чак 16 екипа, које су до-
шле из свих крајева Војводине. Победник овогодишње „Кукуру-
зијаде” била је екипа из Суботице, а између осталих учешће на 
манифестацији узела је и екипа Центра за социјални рад за оп-
штину Чока „Волонтери” освојивши десето место. По завршетку 
такмичења, учесницима „Ку-
курузијаде“ су подељене на-
граде, а дружење се настави-
ло у добром расположењу уз 
музику и свечани ручак у сали 
Месне заједнице.

С обзиром на посећеност 
„Кукурузијаде“ и добру за-
баву могло би се рећи да се 
ова манифестација полако 
приближава много већим кул-
турно-забавним догађајима у 
нашој земљи. Ардала Т.

Студијска посета пољака локалној 
акционој групи „чока 321“

Председник удружења гра-
ђана „Развој села“ Игор Илић 
испред Локалне акционе групе 
„Чока 321“ угостио је председ-
ника општине Опатово, Пољска 
Богуслава Влодарчика, директо-
ра Локалне акционе групе округа 
Опатов Владислава Дуда и дво-
јицу њихових колега.

Током петодневне посете, пред-
ставници Пољске имали су саста-
нак са представницима Локалне 
самоуправе, партнерима и пријате-
љима ЛаГ „Чока 321“. Домаћини су, 
између осталог, организовали по-
сете пољопривредном газдинству 
Сокол Чабе, УСР „Тиса 105“ у Паде-
ју, Културно-уметничком друштву 

„Вишљани из Остојићева“, мла-
дом произвођачу ружа Игору 
Воргићу, сеоском домаћинству 
Суботин Владана, УПП „Врбич-
ки бели лук“ из Врбице.

Као резултат посете настао 
је меморандум о разумевању 
између две локалне акционе 
групе „Чока 321“ и округа Опа-
тово, који за циљ има да ојача 
сарадњу ове две организације.

Д. Грбин

Süssünk-főzzünk kecskét
A hódegyházi Kodály Zoltán Művelődési Egye-

sület Bordányban a Helyi ízek elnevezésű feszti-
válon vett részt.

Mivel a fesztivál lényege a kecske és a kecske-
húsból készült ételek voltak, a csapat kecskehús-
ból székelykáposztát főzött. Ez a különlegesség 
elnyerte a zsűri elismerését, így a harmadik helyet 
érték el. A csapat emellett még pljeskavicát és töl-
tött paprikát is készített. A munkából mindenki ki-
vette a részét.

A bordányi szervezők igen gazdag programok-
kal várták a versenyzőket és az odalátogatókat. Ez 
alkalommal került sor a Helyi ízek fesztiváljára, a 
tarlófutásra és a Kecskenapokra. Volt ott káposzta-
dobálás és -cipelés, kecskefejés és kecskefuttatás.

Bordány Hódegyháza testvértelepülése, így még 
fontosabbnak tartják az egymás közötti jó barát-
ságot. Az ilyen rendezvények talán még közelebb 
hozzák a két települést, s ezáltal szorosabb barátsá-
gok is szövődhetnek. Mint tudjuk a versenyeknek 
leginkább közösségmegtartó erejük van, épp itt is 
ez volt a lényeg. Urbán Csilla
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пецимо, кувајмо козје месо
Културно друштво „Kodály Zoltán“ из Јазова 

учествовало је на фестивалу у Бордању. Како 
је фестивал био у знаку козе и јела припре-
мљених од козјег меса, екипа је кувала купус. 
Специјалитет је освојио треће место. Поред 
овог јела пекле су се пљескавице и кувала пу-
њена паприка. Организатори су такмичаре и 
посетиоце дочекали богатим програмом. Овом 
приликом су одржани Фестивал локалних уку-
са, такмичење на овршеној њиви и Дани козе.

На овај начин Бордањ и Јазово учвршћу-
ју своју повезаност. Сврха ових такмичења је 
одржавање блискости и пријатељства међу 
братским насељима.

Чила Урбан

Körzeti versenyen vett részt a padéi ÖTE
A 2015. szeptember 26-án Törökkanizsán megtartott észak-bánáti körzeti versenyen a padéi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselte Csóka községet. Községünkön kívül képviseltették magukat 
továbbá Kikinda, Magyarkanizsa, 
Törökkanizsa és Zenta községek is.

A padéi szervezet tagjai két kategó-
riában három csoporttal vettek részt 
a megmérettetésen, nevezetesen: fel-
nőtt férfi, a pionír lány és pionír fiú. 
A felnőtt csoport felkészítője Jenei 
Róbert, míg a gyermekeké Mészáros 
Attila volt. Mindhárom csapat 10 tagot 
számlált soraiban. 

A verseny végkimenetelét tekintve 
a padéi ÖTE mindegyik csapatával ne-
gyedik helyezést ért el.

Pintér Patrícia

Добровољно ватрогасно друштво учествовало
на окружном такмичењу

Добровољно ватрогасно друштво 
из Падеја представљало је општину 
Чока на севернобанатском окружном 
такмичењу 26. септембра 2015. годи-
не. Међу учесницима су били пред-
ставници из Кикинде, Кањиже, Новог 
Кнежевца и Сенте.

Падејско друштво се такмичило у 
две категорије, са три екипе, мушка 
старија група а, група пионира деча-
ка и девојчица. Одрасле је припремао 
Роберт Јенеи, а децу атила Месарош. 
Све три екипе имале су 10 чланова. 
Свака екипа је освојила четврто место.

Патриција Пинтер

Hagyományos Kukoricafesztivál Feketetón
2015.10.03-án, szombaton, 

a falunap alkalmából Feke-
tetón megtartották a hatodik 
Kukoricafesztivált. A Kuko-
ricafesztivál falusi szabad-
téri rendezvény, melyet idén 
is a Crna Bara Művelődési 
Egyesület és feketetói helyi 
közösség együttműködésével 
valósítottak meg. Ezt a ren-
dezvényt a kézi kukoricatörés, 
a szárvágás, a kéve kötése és 
kúp összerakása képezi, aho-
gyan azt elődeink is végezték.

Idén is nagyszámú látogató volt kíváncsi erre a rendezvényre, melyen tizenhat 
csapat vett részt Vajdaság minden részéből. Idén a győztes Szabadka csapata lett, 
de a rendezvényen többek között részt vett Csóka község Szociális Munkaügyi 
Központjának Önkéntes csapata is, akik a tizedik helyet szerezték meg. A 
verseny befejeztével a résztvevőknek kiosztották a díjakat, majd a helyi közösség 
termében jó hangulatban, zene és ünnepi ebéd mellett folytatódott a barátkozás.

A Kukoricafesztivál látogatottságát és a jó hangulatot figyelembe véve elmond-
hatjuk, hogy ez a rendezvény megközelíti a nagyobb kulturális- és szórakoztató 
rendezvények színvonalát hazánkban.                                                      Ardala T.

Lengyelek tanulmányi látogatása 
a Csóka 321 Helyi Akciócsoportnál

A Falufejlesztő Egyesület el-
nöke, Igor Ilić a Csóka 321 He-
lyi Akciócsoport képviselőjeként 
vendégül látta a lengyelországi 
Opatow község elnökét, Boguslaw 
Wlodarczykot, az opatowi helyi ak-
ciócsoport igazgatóját, Wladyslaw 
Dudát és két munkatársukat.

Az ötnapos ittlétük alatt a lengyel 
vendégek találkoztak a helyi ön-
kormányzat képviselőivel, a Csóka 
321 HACS partnereivel és támoga-
tóival. Felkeresték Szokol Csaba 

mezőgazdasági termelőt, a padéi 
Tisza 105 Sporthorgász Egyesüle-
tet, a tiszaszentmiklósi Višljani iz 
Ostojićeva ME-et, Igor Vorgić fia-
tal rózsatermesztőt, Subotin Vladan 
falusi háztartását, az Egyházaskéri 
Fokhagyma Mezőgazdasági Terme-
lők Egyesületét.

A látogatás végeztével a két ak-
ciócsoport képviselői egy memoran-
dumot írtak alá az együttműködésük 
szorosabbá fűzéséről.

D. Grbin

Díjeső a csókai versmondóknak
Topolyán, Tóth Ferenc költő, 

néprajzkutató születésének 75. és 
halálának 35. évfordulóján, ne-
gyedik alkalommal szervezték 
meg a róla elnevezett vers- és pró-
zamondó szemlét. Az eseményen 
tizenhárom vajdasági település 
több mint ötven gyermeke és fia-
talja mutatkozott be.  

A rendkívül erős mezőnyben 
a csókai Móra Ferenc Magyar 
Művelődési Egyesület Kék cin-
kék irodalmi csoportjának tagjai 
nagyon jól szerepeltek. A közép-
iskolások kategóriájában Dupák 
Fanni és Marx Éva egyenrangú 
első helyezést érdemelt ki, Kovács 
Bertina pedig a harmadik díjat sze-
rezte meg.                                  (Tha)
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KérdEzzüK A SzAKEmBErt
Beszélgetés Bende Ilona gyermekorvossal

A fejlődésben egymásra épülő mozgásminták
– Általában baba a második hónapjában tudja tartani a 

fejét. Akaratlagosan mozgatja a fejét és a nyakát. Egyre 
élesebben lát. Ekkor kezdi követni a közelében lévő arco-
kat, tárgyakat, majd féléves kora után a szobában mozgó 
embereket. Egyéves kora környékén már az apróbb tárgya-
kat is észreveszi. 2 hónapos kor környékén a gyermek a 
fölé hajoló arcra visszamosolyog. Ez fontos mérföldkő a 
fejlődésben.

Voltaképpen bármi, még a saját testrésze is lenyűgözi a 
csecsemőt.

Három-négy hónaposan már nyúl a tárgyak után, megra-
gadja és sokszor már a szájába tömi.

Az újszülött kezeit ökölben tartja, és ez 3 hónapos korra 
oldódik. A tárgyak utáni pontos nyúlást az 5. hónaptól, a 
tárgyak egyik kézből a másikba vételét 6 hónapos kortól 
várjuk.

– A csecsemők általában öthónapos korukig megfordul-
nak. Mi a helyzet a finommotorika fejlődésével?

– A finom mozgás és a szem-kéz koordináció fejlődése 
az értelmi fejlődés érzékeny jelzője.

Az újbegyek közötti csippentő fogás 1 éves kor körül je-
lenik meg. A finom mozgás késésén kívül fejlődési zavarra 
utal, ha a kéz és ujjak nézegetése a 20. héten túl is gyakran 
előfordul, és a kézhasználat ebben a korban szimmetrikus.

– A csecsemő általában akkor képes felülni, ha már tudja 
tartani a fejét, ami általában hathónapos kor köré várható. 
Nem kizárt, hogy fel is húzza magát?

– Ez a nagymozgás fejlődését tükrözi, melynek mérföld-
kövei nem olyan pontosan behatároltak, és enyhébb fokú 
késésüknek sincs olyan nagy jelentőségük.

– Ha a baba kúszni kezd 8-10 hónapos korára, felfedező 
útra indul, a lakást egy kicsit át kell 
alakítani?

– A szobából mindent, ami veszé-
lyes lehet számára, el kell távolítani 
vagy megközelíthetetlen, biztonságos 
helyre kell tenni. Soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül ebben a korban a 
szobában egyedül. Biztonságos hely 
számukra ilyenkor csak a kiságy és a 
járóketrec.

– Majd ezt követi a mászás és a felemelkedés?
– A mászás a 9. hónap betöltése után várható, majd egy-

éves kora körül feláll, és kapaszkodva lépeget.
Minden gyermek önálló egyéniség. Ezt szem előtt tartva 

ne szóljunk meg senkit.
– A nagymozgás fejlődése a leglátványosabb, a finom-

mozgás, az értelmi fejlődés és a szociális fejlődéshez ké-
pest, viszont a mérföldkövek is nagyobb intervallumban 
mozognak. A gyermek korai felállását gyakran a szűk moz-
gástér váltja ki. Hagyjunk teret gyermekünknek mozogni 
a szobában felügyelet alatt! Veszélyes tárgyakat távolítsuk 
el, és biztosítsunk biztonságos mozgásteret!

– A doktornő hogyan vélekedik, szükséges az, hogy ezek 
a várva várt mozgások egymásra épülve, egymást követve 
jelentkezzenek a normálisan fejlődő babáknál vagy az se 
jelent gondot, ha pl. előbb mászik és a kúszást kihagyva 
feláll a kicsinyünk? 

– Ez is az idegrendszer és az idegpályák eltérő érésével 
magyarázható. 

– Kicsit búvárkodva a pszichológiában olvashatunk 
olyan tényeket, hogy a mozgásfejlődés és a tanulási kész-
ség a későbbiekben (olvasás- íráskészség) nagyban ösz-
szefüggnek. Magyarországon elterjedtebb a fejlesztő pe-
dagógusok beavatkozása főleg kisiskolás korban, amikor 
már dyslexia és dysgraphia is előfordul pl. a nem egymásra 
épülő mozgások megjelenése miatt. Nálunk mit lehet erről 
tudni?

– Optimális esetben a fejlődésben gátolt gyermek prob-
lémáira már csecsemő-kisded korban fény derül. A tapasz-
talat az, hogy az enyhébb problémák, magatartási, tanu-
lási problémák csak óvodáskorban vagy később válnak 

nyilvánvalóvá, amikor már nehezebb 
orvosolni is. Nekünk, gyermekorvo-
soknak és az óvodai pedagógusoknak 
az a legnehezebb feladatunk, hogy 
időben észrevegyük a problémákat, 
és még időben elkezdődjék a gyógy-
pedagógusok bevonása a fennálló 
nehézségek megoldására vagy enyhí-
tésére.

Csizmadia Berák Benitta

питали СМо СтрУчњака
Разговор са др Илоном Бенде

покрети који се надовезују у развоју
Бебе обично у другом месецу могу да држе главу. По-

крећу својевољно главу и врат. Јасније виде.
– Тада прате лица, ствари у близини, а са пола године 

и људе који се крећу по соби. Са 2 месеца реагују на лица 
нагнута над њима.

Заправо, беба се заинтересује и за сопствене делове 
тела.

– Са 3-4 месеца посеже за стварима, ставља их у уста, 
а са 6 месеци их пребацује из једне руке у другу. Новоро-
ђенче шаке држи у песници, што престаје са 3 месеца.

Беба може да седи када зна да држи главу, што се оче-
кује око шестог месеца.

– То осликава развој већих покрета, период није тачно 
одређен, те не представља проблем уколико мало касни.

ако беба почне да пузи са 8-10 месеци, стан би требало 
мало прилагодити.

– Све што представља опасност за бебу треба скло-
нити. У овом периоду се не сме остављати сама у соби, 
изузев у кревецу или ходалици.

Након пузања следи подизање и пењање?
– Пењање се очекује после 9. месеца, а устајање око 

прве године.
Читајући књиге из психологије дошла сам до сазна-

ња да је развој покрета повезан са каснијим вештинама 
учења. Уколико не долази до њиховог правилног развоја, 
може доћи до дислексије и дисграфије. Шта знамо о томе?

– Искуство је показало да се проблеми у понашању и 
учењу испољавају у периоду када дете полази у вртић 
или касније, те је теже суочити се са њима. Пред нама 
педијатрима и психолозима у вртићима је тежак задатак 
да проблем на време приметимо, да га решимо или бар 
ублажимо. Бенита Чизмадиа Берак

Egészségügyi bazár 
tiszaszentmiklóson

Az önkormányzat és a csókai Egészségház szeptember 
28-án egészségügyi bazárt szervezett Tiszaszentmiklóson, 
a helyi közösség épületében. A falu és a környező telepü-
lések polgárai 8-tól 11 óráig ingyenesen ellenőriztethették 
egészségi állapotukat. Az általános orvosi szolgálat főnö-
ke, Dr. Bús Attila, Jasminka Trbojević főnővér, Tatjana 
Vasin patronázs nővér, Martina Vilovski, Repac Anita és 
Aleksandra Mišković nővérek összesen 52 embert vizsgáltak 
meg ezen a napon. Vércukor, koleszterin és triglicerid szintet 
és vérnyomást mértek, valamint EKG vizsgálatot végeztek. 
A szervezők kiemelték, hogy az egészségügyi bazár legfőbb 
célja a betegségmegelőzés, ezért fontos, hogy minél nagyobb 
számú érdeklődő jelenjen meg rajta. A megjelentek hasznos 
tanácsokat is kaptak az egészséges életmódra vonatkozóan.

A helyi közösség vezetői szerint az akció sikeres volt.
Kertész I.

одржан још један
базар здравља

у остојићеву
Базар здравља који организују Локална самоуправа 

и Дом здравља Чока одржан је 28. септембра, овај пут у 
Остојићеву, у просторијама Месне заједнице. Сви мештани 
овог села и околине имали су прилику да на још једном 
базару бесплатно провере своје здравље. Начелник опште 
праксе др атила Буш, главна медицинска сестра Јасминка 
Трбојевић, патронажна сестра Татјана Васин и медицин-
ске сестре Мартина Виловски, анита Репац и александра 
Мишковић, прегледали су укупно 52 људи тог дана. Осто-
јићевчани су овом приликом од 8 до 11 часова могли да 
провере шећер у крви, холестерол, триглицериде, ЕКГ и 
крвни притисак.

Према речима др Буша и главне сестре Трбојевић, ула-
гање у превентиву и рад на спречавању болести остаје 
главни циљ оваквих видова прегледа. Они су истакли да и 
даље желе да наставе са оваквом праксом провере и уна-
пређења здравља у Чоки и да се на сваком следећем ба-
зару надају још већем одзиву грађана. „С обзиром на то да 
су у току јесењи пољопривредни радови, мештани Осто-
јићева одазвали су се у задовољавајућем броју и сви су 
били задовољни лекарским прегледима“, изјавила је чла-
ница Општинског већа за социјалну политику и здравство 
Светлана Гарић и додала: „Они су поред анализа добили 
и савете лекара о здравом начину живота“. Подршку у ор-
ганизацији још једног базара, као и увек лекарско особље 
и Локална самоуправа добили су и од Месне заједнице 
Остојићево. Потпредседница МЗ Остојићево Мелинда Ше-
ган поручила је да су становници села поздравили овакав 
вид прегледа без чекања и заказивања и да су изразили 
жељу да се чешће организује Базар здравља у Остојићеву.

И. Кертес

„Здрави избори за срце, за све и свуда“
Према календару здравља сваке го-

дине 29. септембар обележава се као 
Светски дан срца. Ове године овај ва-
жан датум обележава се под слоганом: 
„Здрави избори за срце, за све и свуда“. 
Све нас ово мора подсетити да бринемо 
за своје здравље, за своје срце. За то 
су пресудни већ много пута помињани 
здрави стилови живљења које морамо 
прихватити и спроводити.

Болести срца и крвних судова несум-
њиво су водећи узрок умирања у свету и 
код нас. Због тога је овогодишњи Свет-
ски дан срца усмерен на стварање здра-
вог окружења које ће омогућити да људи 
направе здрав избор за здраво срце.

Од пресудног је значаја превенција 
фактора ризика за настанак болести 
срца и крвних судова. а ти добро знани 
фактори ризика су пушење, неправилна 
исхрана, недовољна физичка активност, 
стрес. Сходно томе, у склопу превенци-
је, потребно је предузимати активности 
и у породици и у заједници.

Од активности које треба спроводи-
ти у породици потребно је обезбедити 
правилну исхрану, забранити пушење у 

домаћинству, ограничити гледање теле-
визије у кући и организовати активности 
на отвореном.

активности које треба да спроводи 
локална заједница су повећање квали-
тета физичког васпитања у школама, 
формирање безбедних терена за фи-
зичке активности, обезбеђење правилне 
исхране и забрана пушења у школама, 
болницама и радним организацијама.

И у нашој средини обележава се 
Светски дан срца. У Остојићеву одржан 
је Базар здравља, на коме су мештани 
могли да провере крвни притисак, ниво 
шећера у крви, те холестерола и три-
глицерида. Поред овог, од екипе Дома 
здравља Чока која је Базар здравља 
водила свако је могао добити савете за 
правилну исхрану и уопште смернице за 
здраве стилове живота.

Чпајаковић др Освит

Szívbarát választás mindenhol, mindenkor
Az egészségnaptár szerint minden évben 

szeptember 29-én emlékeznek a szív világ-
napjára. Idén ezt a fontos dátumot a „Szívba-
rát választás mindenhol, mindenkor” mottóval 
hirdetik. Ennek mindannyiunkat emlékeztetnie 
kell arra, hogy gondoskodjunk egészségünkről, 
szívünkről. Ehhez nagyon fontos a számos al-
kalommal említett egészséges életvitel, melyet 
el kell fogadnunk és meg kell valósítanunk. 

Az elhalálozási okok között a szív- és ér-
rendszeri megbetegedések nálunk és a világ-
ban is vezető helyen vannak. Ezért idén a szív 
világnapja a szívbarát környezet kialakítására 
irányul, amely lehetővé fogja tenni, hogy az 
emberek a szív egészségét megőrző lehetősé-
geket válasszák. 

Döntő jelentőségű a rizikófaktorok megelő-
zése a szív- és érrendszeri betegedések létre-
jöttéhez. E jól ismert tényezők a dohányzás, a 
nem megfelelő táplálkozás, nem elegendő fizi-

kai aktivitás, stressz. A megelőzésben fontos, 
hogy aktivitásokat szervezzünk a családban és 
a közösségben.

A családban alkalmazandó aktivitásokból 
biztosítani kell a megfelelő táplálkozást, a há-
zon belül megtiltani a dohányzást, korlátozni 
a televízió nézést és minél több időt tölteni a 
szabad levegőn.

A helyi közösségeknek is foganatosítaniuk 
kell bizonyos tényezőket, mint pl. az iskolák-
ban a testnevelés minőségének javítása, biz-
tonságos terepek létrehozása a fizikai aktivitá-
sokhoz, megfelelő táplálkozás biztosítása és a 
dohányzás betiltása az iskolákban, kórházak-
ban és munkaszervezetekben.

A mi közösségünkben is megemlékezünk a 
szív világnapjáról. Tiszaszentmiklóson Egész-
ségbazárt szerveztek, ahol a helybeliek ellen-
őrizhették vérnyomásukat, vércukor-szint-
jüket, a vér koleszterin és triglicerid szintjét. 
Emellett a csókai Egészségház csapatától, 
amely az Egészségbazárt vezette, tanácsokat 
kaphattak a megfelelő táplálkozásról és az 
egészséges életvitelről.

Dr. Čpajaković Osvit
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половичан успех за Фк „Слогу“
у наставку пФл Суботица

ФК „Слога“ наставила је такмичење 
у Подручној фудбалској лиги (ПФЛ) Су-
ботица и у последњих неколико кола 
забележила мали пад игре са једном 
победом, једном нерешеном утакми-
цом и два пораза.

„Слога“ је у 5. колу играла нерешено 
у гостима са екипом „Његош“ из Лов-
ћенца. Стрелац за Остојићевчане био 
је ново појачање у овој сезони, Чонгор 
Рафаи. У 6. колу „Слога“ је показала да 
може да се носи и са водећим екипама 
на табели и свргнула тадашњег лиде-
ра екипу „Паноније ИМ“ из Паноније 
резултатом 2:0. Голове су постигли 
Стеван Мартиновић и Чонгор Рафаи. 
На гостовању у Бајмоку, Остојићево 
је изгубило од екипе „Радничког“ 2:0. 
Недостатак неколико стандардних пр-

вотимаца, а понајвише искључење Јо-
вице Вишњића у другом полувремену 
утицали су да се ова утакмица која је 
ишла добрим током за Остојићевчане, 
ипак заврши лошим резултатом. Ни 
у следећем колу, „Слога“ није успела 
да се врати победничком низу, те је на 
домаћем терену изгубила од тренут-
но првопласиране екипе „Обилића“ из 
Новог Кнежевца 1:5. Једини погодак за 
домаћине постигао је Небојша Баук.

Да сабере утиске и врати се у пра-
ву форму, „Слога“ ће имати шансе већ 
у току 9. кола, будући да је слободна, 
а потом ће у следећем колу дочекати 
екипу „Криваја“ из Криваје. Остојићев-
чански фудбалери тренутно заузимају 
7. место на табели са укупно 11 бодова.

И. Кертес

A csókai kutyatenyészetből 
a világ legtávolabbi részeire

Az utóbbi néhány évben községünk arról 
lett ismert kutyatenyésztő körökben, hogy itt 
találhatók az amerikai staffordshire terrier 
fajta legszebb példányai. Višnja és Marija 
Bošković, Marko Nikolin és Slobodan Savić 
már nyolc éve foglalkoznak ennek a népsze-
rű fajtának a tenyésztésével. Megalapították 
a Cherry Love you Kennel nevű tenyészetet, 
ahonnan több kiállításgyőztes kutya került 
ki. Jelenleg hét staffordot nevelnek. Višnja 
Bosković elmondta, hogy eddig több mint 
harminc kutya került ki a tenyészetükből, 
jutott belőlük Dél-Koreába, Finnországba, 
Svédországba, Svájcba, Olaszországba, Cip-
rusra és egyéb országokba. Ezek sikeresen 
szerepelnek az európai, ázsiai és amerikai 

kiállításokon. Hozzátette, hogy a Szerbiában 
nevelt amerikai staffordshire terrierek a leg-
különbek a világon. Több világbajnok kutya 
is szerbiai vérvonalú.

Višnja kutyái is több elismerésben ré-
szesültek szerbiai és európai kiállításo-
kon. Ennek érdekében sokat kell törődni 
az ebekkel, a szabványoknak megfelelő 
külalakúnak és jól neveltnek kell lenniük. 
Ez mellett az egészségükre is folyamatosan 
figyelni kell. 

Az amerikai staffordshire terrier veszé-
lyes kutyának tűnik. Višnja szerint ez a 
fajta család- és gyerekbarát, hűséges a gaz-
dájához és játékos, de elvárja, hogy sokat 
foglalkozzanak vele.                    Kertész I.

Сајам спорта „Ја волонтирам, а ти?“
У петак, 4. септембра у фискултур-

ној сали ОШ „Јован Поповић“ у Чоки 
одржан је Сајам спорта „Ја волонти-
рам, а ти?“.

Сајам је реализован у оквиру конкур-
са на пројекат који је расписала Општи-
на Чока, а конкурисало УГ „Моба” Чока, 
у партнерству са Волонтерским цен-
тром Чока, Културно-образовним цен-
тром Чока и ОШ „Јован Поповић” Чока.

Основни циљ сајма спорта је било 
упознавање спортских клубова о мо-
гућностима ангажовања волонтера 
приликом организације спортског дога-
ђаја, као и правовремено информиса-
ње родитеља и њихове деце о спорт-
ској и рекреативној понуди у Чоки, упу-
ћивање деце и младих на бављење 
спортом.

Спортски клубови који су се пред-
ставили посетиоцима и презенто-
вали свој рад су Стонотениски клуб 
„Чока”, Одбојкашки клуб „Чока”, Кара-
те клуб „Чока”, Шах клуб „Пролетер” 
Чока, Удружење спортских риболо-
ваца „Златица” Чока, Фудбалски клуб 
„Чока”. Сваки спортски клуб имао је 
свој штанд и простор за презентацију, 
са изложеним наградама и спортским 
реквизитима, као и флајерима. Волон-

терски центар је имао свој 
штанд на ком су волонтери 
промовисали своје активно-
сти и делили флајере.

Сајам су посетили учени-
ци од првог до осмог разреда 
основне школе са наставни-
цима и учитељима, деца из 
Предшколске установе „Ра-
дост“ Чока са својим васпи-
тачицама и корисници Днев-
ног боравка са својим васпи-
тачима. Гости сајма били су 
и представници Општине 
Чока Ференц Балаж, Зоран 
Јованов, Мирјана Марјанов, 
Мелинда Шеган, Светлана 
Гарић и Драгана Шалбот-Па-
кашки. Кроз сајам је прошло 
око 400 посетилаца.

У реализацији акције 
учествовало је 10 волонтера и коор-
динатор, директор КОЦ Чока Ласло 
Кормањош, директорица ОШ „Јо-
ван Поповић“ Чока Јулијана Багдал 
и представници спортских клубова. 
Спонзор сајма спорта било је Удруже-
ње грађана „Развој села” Чока, које је 
донирало чоколадице за сву децу која 
су посетила сајам.                             Ј.В.

Én önkénteskedem, és te? sportbemutató

из чоканске узгајивачнице паса 
до најдаљих крајева света

наша општина за кратко време постала позната у кинолошким круговима 
по америчким стафордима

У последњих неколико година наша оп-
штина постала је дом неким од најлепших 
паса расе амерички стафорд и то најви-
ше захваљујући групи младих ентузијаста 
који се већ осам година баве узгојом ове 
веома популарне расе. Вишња и Марија 
Бошковић, Марко Николин и Слободан 
Савић власници су специјалне узгајивач-
нице под називом „Cherry Love You Kennel“ 
у Чоки из које су потекли многи шампиони 
ове расе у Србији и свету. Према речима 
једне од власника ове узгајивачнице, Ви-
шње Бошковић, они се тренутно брину о 
четири стафорда у власништву и три у су-
власништву, а могу се похвалити са више 
од 30 паса који су потекли из ове узгаји-
вачнице и освојили многе награде у сво-
јим категоријама. Неки од ових паса су из 
Чоке стигли чак до Јужне Кореје, Финске, 
Шведске, Швајцарске, Италије, Кипра и 
многих других држава и данас се излажу 
на разним такмичењима широм Европе, 
азије и америке.

На питање како је све почело, Вишња 
одговара да је за то крива њена, и ми-
љеница целе њене породице, женка под 
именом Бела. Захваљујући њој, Вишња 
и њени другари почели су озбиљније да 
се баве узгојом ове расе, а данас, каже, 
да су у потпуности посвећени псима из 
њихове узгајивачнице које здравствено 
тестирају и формирају у псе стабилног 
карактера и доброг темперамента. „Ве-
ома нам је битно васпитање наших паса 
и сваки дан их водимо у шетње или на 
пливање и играмо се лоптом“, прича нам 
даље Вишња.

Према њеним речима, светски шампи-
они непобедиви у овој категорији потичу 
баш из Србије, а према њима се базира 
и узгој чоканских паса. Вишњини пси та-
кође су забележили велике успехе пла-
сманима на специјалкама у Европи и у 
Србији.

амерички стафорди можда на први 
поглед изгледају опасније од неких дру-

гих питомијих раса, али Бошковићева 
тврди да су они на лошем гласу само 
због неодговорности неких од власни-
ка и да је овај пас заправо породични 
пас, привржен власнику, одличан са 
децом и увек расположен за игру. За 
крај разговора, Вишња је подсетила 
све власнике паса било које расе да 
се према својим љубимцима понаша-
ју као према члановима породице, јер 
једино што је њима потребно је чврста 
рука и мало пажње. 

И. Кертес
Бела, Бејб, Ира и Баки из чоканске узгајивачнице
Bela, Bejb, Ira és Baki a csókai kutyatenyészetből

Учесници Сајма спорта „Ја волонтирам, а ти?“
Az Én önkénteskedem, és te? sportbemutató résztvevői

ФК „Слога“ на гостовању у Ловћенцу

Szeptember 4-én a Jovan Popović 
Általános Iskola tornatermében Én 
önkénteskedem, és te? elnevezéssel sport-
bemutatót tartottak.

A rendezvényt Csóka község önkor-
mányzata által támogatott projekt kereté-
ben a csókai Moba Polgárok Egyesülete 
szervezte, együttműködve az Önkéntes 
Központtal, a Csóka MOK-kal és az álta-
lános iskolával.

A találkozó céljai között szerepelt a klu-
bok figyelmének felhívása arra, hogy kü-
lönböző sportesemények megrendezésébe 
kapcsolják be az önkénteseket is, hogy a 
szülőkkel és a gyerekekkel megismertes-
sék a csókai sportolási lehetőségeket, és 
sportolásra ösztönözzék a fiatalokat. 

A sportbemutatón megjelentek a csó-
kai asztalitenisz-, röplabda-, karate-, 
sakk-, sporthorgász- és labdarúgóklub 
képviselői. Minden egyesületnek külön 
standja volt, ahol kiállították érmeik egy 
részét, sportfelszereléseiket és szórólap-

jaikat. Az Önkéntes Központ tagjai is be-
mutatták aktivitásaikat, és szórólapokat 
osztogattak. 

A bemutatót megtekintették az általá-
nos iskola tanulói, az Öröm Iskoláskor 
Előtti Intézmény gyerekei, a Nappali Köz-
pont fiataljai és nevelőik. A rendezvényt 
megtisztelték jelenlétükkel Csóka község 
önkormányzatának képviselői, Balázs Fe-
renc, Zoran Jovanov, Mirjana Marjanov, 
Melinda Šegan, Svetlana Garić és Dragana 
Šalbot-Pakaški. A találkozónak mintegy 
400 látogatója volt.

Az akció megvalósításában 10 önkéntes 
és a Központ koordinátora, a Csóka MOK 
igazgatója, Kormányos László, az általá-
nos iskola igazgatónője, Julijana Bagdal és 
a sportegyesületek képviselői vettek részt. 
A rendezvény támogatója a csókai Falufej-
lesztő Egyesület volt. Az egyesület tagjai 
egy-egy csokoládéval kedveskedtek a be-
mutatón megjelent gyerekeknek.

J. V.
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сарадници информативног билтена ЧОкАНСкА ХРОНикА 
а CsÓkAI krÓNIkA muNkAtársAI

Драган комлушан, Данијела кнежевић, Kertész Izabella,
Светлана Олушки, Gergely József, Недељко колунџија, Tóth Lívia,

др Освит Чпајаковић, Марија Марков илић, Kónya Lívia,
Mraznica Márta, Јелена Виловски, Bálint Beáta,

Данијела Савић, Csizmadia Berák Benitta, Ágoston Ottilia,
Martonosi Mihály, Jug Josip, Манда Вуковић, Dienes Brigitta,

Дуња Грбин, Далиборка тењовић, Pintér Patrícia

Фудбалске лопте за децу са посебним потребама Futball-labdák a fogyatékkal élő gyermekeknek

из пет земаља надметало се 353 каратиста из 34 клуба
Међународни турнир у чоки увертира каратиста пред Светски кохаи куп

Осми по реду Међународни карате турнир у органи-
зацији Карате клуба „Чока“ био је најмасовнији до сада 
одржан у граду стоног тениса, кога због изузетних ре-
зултата чоканских каратиста све чешће називају и ба-
стионом каратеа. На татамију у сали Основне школе 
„Јован Поповић” своје познавање тајни овог племени-
тог спорта приказало је 353 такмичара из 34 клуба из 
Мађарске, Републике Српске, Румуније, Словеније и 
Србије. 

– Поред масовности ово је био и најквалитетнији тур-
нир у погледу приказаних вештина и борби, а такође и 
најмасовнија спортска манифестација у нашој општини 
у овој години, – каже александар Муиџа, тренер Чокана 
и члан организационог тима турнира. Он додаје да је 
на турниру приказан леп и атрактиван карате у катама 
и борбама, у мушкој и женској конкуренцији свих узра-
сних нивоа, од петлића до ветерана. 

– Већини клубова је ово такмичење послужило као 
последња провера пред Светско првенство и Светски 

Кохаи куп у Суботици, који ће се одржати од 9 до 11. ок-
тобра. Из тог разлога сви су довели своје најбоље так-
мичаре, тако да је пут до медаље био тежак и засигурно 
заслужен, јер су правду делиле најбоље судије 
из Србије и региона, – рекао је Муиџа. 

Сениорски пехар у катама, у мушкој конку-
ренцији освојио је репрезентативац из Чоке Да-
вид Буђи, а у женској конкуренцији ана Мрдић 
из Шапца. У борбама најсјајнија одличја припа-
ла су Данку Ђокићу из Зрењанина и ализ Кадар 
из Чоке. александар Муиџа каже да су карати-
сти домаћина турнира показали одличну спрем-
ност и квалитет, па се нада лепим резултатима 
на Кохаи купу и у току јесење такмичарске се-
зоне. По броју освојених медаља у генералном 
пласману најуспешнији клуб на турниру је Карате клуб 
„Младост“ Оџаци, друго место припало је КК „Бачко Пе-
трово Село“ ада и 3. место КК „Врбас“ из Врбаса. 

– Сигуран сам да смо Чоку презентовали на најбо-
љи могући начин, што увек 
и чинимо, а то се видело по 
броју такмичара и пуним три-
бинама. Такође ме радује, 
као домаћина, што су сви из 
Чоке отишли презадовољ-
ни и са речима хвале. Нама 
остаје задатак да успешно 
наставимо сезону свакоднев-
ним тренинзима и наступима 
на такмичењима код нас и у 
региону, најбоље прикажемо 
Чоку и Србију, јер је већ дока-
зано да су спортисти најбољи 
амбасадори једне државе у 
сваком погледу, – изјавио је 
Муиџа.

Н. Колунџија

Öt ország 34 klubjának 353 karatésa 
vetélkedett Csókán

A nemzetközi torna felkészülésként szolgált 
a Kohai Világkupa előtt

A Csóka karateklub immár nyolcadik 
alkalommal szervezett nemzetközi tornát. 
Az összes közül az idei volt a legtöme-
gesebb. Magyarország, a boszniai Szerb 
Köztársaság, Románia, Szlovénia és Szer-
bia 34 klubjának 353 versenyzője lépett 
tatamira a Jovan Popović Általános Iskola 
tornatermében.

– Nem csak a legtömegesebb, de a leg-
színvonalasabb is volt ez a torna − mondta 

el Aleksandar Muidža, a csókaiak edzője. – Nagyszerű gyakorlato-
kat és harcokat láthattunk a női és férfi mezőnyben, a legfiatalabb 
korosztálytól a veteránokig. 

A kluboknak ez volt az utolsó megmérettetés a világbajnokság 
és Kohai Világkupa előtt, amit Szabadkán rendeznek október 9-étől 
11-éig, ezért a legjobbjaikat hozták el erre a versenyre. Így nehéz út 
vezetett az érmekig. 

A felnőtteknél formagyakorlatokban (kata) a férfiak versenyét a 
csókaik válogatott versenyzője, Bugyi Dávid nyerte meg, a nőknél a 
šabaci Ana Mrdić diadalmaskodott. Küzdelem kategóriában a nagy-
becskereki Danko Đokić, valamint a csókai Kádár Alíz nyakába ke-
rült az aranyérem. Összesítettben a hódsági Mladost lett a legjobb, 
második helyen végzett a Péterréve-Ada, harmadikon pedig a Vrbas 
karateklub.

Aleksandar Muidža elmondta, hogy elégedett a csókaiak szerep-
lésével, és hogy jó eredményeket vár neveltjeitől a Kohai Világku-
pán, meg az őszi idény többi versenyén is. Továbbra is napról napra 
szorgalmasan edzenek, hogy méltóképpen képviselhessék Csókát és 
Szerbiát, hiszen a sportolók a legjobb nagykövetei országaiknak.

N. Kolundžija

и спортисти допринели обележавању Дана остојићева
Остојићевчански фудбалери, стонотенисери и рукоме-

ташице организовањем спортских такмичења дали су свој 
допринос обележавању Дана села Остојићева и 150 годи-
на од рођења чувеног академика др Тихомира Остојића, по 
којем су Остојићево и основна школа добили име, 19 и 20. 
септембра.

Сениори ФК „Слоге“ угостили су у суботу 19. септембра, 
ФК „Панонија ИМ“ и победили тадашњег лидера на табели 
ПФЛ Суботица резултатом 2:0. Голове за Остојићево по-
стигли су Стеван Мартиновић и Чонгор Рафаи. Фудбалски 
терен у „Слоги“ у суботу био је препун деце, па су тако 
остојићевчански пионири такође на домаћем терену из-

губили од екипе „аФК“ из аде 2:4, док су петлићи победили 
госте из Торњоша резултатом 5:3.

Пионирска екипа РК „Слоге“ се у исто време горе на ру-
кометном терену састала са РК „Сентом“ у пријатељској 
утакмици. „Слогине“ девојчице биле су боље у овој утакми-
ци и победиле гошће из Сенте резултатом 13:5.

Стонотенисери СТК „Слоге“ такође су у својој сали ор-
ганизовали турнир за децу до четвртог разреда основне 
школе и најуспешнији на турниру добили су симболичне 
награде. И. Кертес

A sportolók is hozzájárultak 
Tiszaszentmiklós napjának 

megünnepléséhez
Szeptember 19-én és 20-án ünnepelték Tiszaszentmiklóson 

a falu napját és Dr. Tihomir Ostojić akadémikus születésének 
150. évfordulóját. Ebből az alkalomból a labdarúgó-, az aszta-
litenisz- és a kézilabdaklub is tornákat szervezett.

A Sloga labdarúgóklub felnőtt csapata a Szabadkai liga 
táblázatát vezető Panonija IM együttesét látta vendégül. 
A hazaiak Stevan Martinović és Raffai Csongor góljaival 
2:0-ra nyertek. A pionírok 
az adai AFK-tól 2:4 arányú 
vereséget szenvedtek, a leg-
fiatalabbak pedig legyőzték 
Tornyos csapatát 5:3-ra.

A Sloga kézilabdaklub 
pionír lányai a Zenta meg-
felelő együttesével játszot-
tak barátságos mérkőzést és 
13:5-re nyertek.

A Sloga asztalitenisz-
klub tornát szervezett az ál-
talános iskola alsós diákjai 
számára. A legjobbak jelké-
pes ajándékban részesültek.

Kertész I.

Представници Забавне школе фудбала и полиције
у Дневном боравку деце са посебним потребама

A futballiskola és a rendőrség képviselői 
a Nappali Központ fiataljaival

У оквиру Дечје недеље, децу са посебним потребама из 
Дневног боравка у Чоки, посетили су представници Отворене 
забавне школе фудбала и уручили им фудбалске лопте. Проје-
кат Отворене забавне школе фудбала „Спорт-школа-полиција“ 
којим је обухваћено 200 ученика основних школа, реализује 
ФК „Чока“. Координатор пројекта, Саша Дулка каже да школа 
у Чоки ради већ десет година, а реализује се уз помоћ Данске 
амбасаде и организације ССПа. За разлику од претходних го-
дина, траје више месеци, а поред школске деце и подмлатка 
фудбалског клуба, укључена су и деца са посебним потребама 
из Дневног боравка Центра за социјални рад у Чоки и први пут 
представници полиције, који су приказали опрему, говорили о 
сузбијању насиља на спортским приредбама и фер-плеју.

– Циљеви су сузбијање конфликата, криминала и насиља 
у школама и спортским теренима, унапређење степена обра-
зовања деце, квалитетније коришћење слободног времена, 
дружење, учење о здравом животу преко спорта, афирмација 
фер-плеја и зближавање између полиције, школе и спорта, –  
изјавио је Саша Дулка. 

Деца из Дневног боравка су представницима Забавне шко-
ле фудбала поклонили фигурице које су сама направила.

Н. Колунџија

A gyermekhét alkalmából a csókai futballiskola képvi-
selői futball-labdákkal ajándékozták meg a fogyatékkal élő 
gyermekeket és fiatalokat a Nappali Központban. A Központ 
fiataljai viszonzásul maguk készítette emléktárgyakkal lep-
ték meg vendégeiket.

A Dán Nagykövetség és az SSPA szervezete által támoga-
tott, Nyitott, szórakoztató futballiskola elnevezésű projektet 
a Csóka labdarúgóklub mintegy 200 általános iskolás diák 
részvételével valósítja meg. Saša Dulka, a projekt koordiná-
tora elmondta, hogy Csókán már tíz éve működik a focisuli. 
Az előző évektől eltérően az idén a futballiskola több hóna-
pon át tart, és bekapcsolódtak a rendőrök és a fogyatékkal 
élő fiatalok is. 

‒ Célunk a konfliktusok, a bűnözés és az erőszak meg-
szüntetése az iskolákban és a sportpályákon; lehetőséget 
adni a gyerekeknek, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék 
el; az egészséges életmódra nevelés a sport segítségével, 
valamint szorosabbra fűzni a kapcsolatot a rendőrség, a 
sport és az iskola között ‒ mondta Saša Dulka.

N. Kolundžija

Петлићи ФК „Слоге“
A Sloga labdarúgóklub legfiatalabbjai

A Sloga kézilabdázó lányai a Zenta csapatát látták vendégül
Рукометашице „Слоге“ угостиле екипу из Сенте


